
Π Α Ν Δ Ώ Ρ Α .
1 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ ,  1 8 6 0 . ΤΟΜΟΣ ΙΑ  . Φ Υ Α Α Α Δ Ι Ο Ν  2 4 9 .

I I  Ν Η Σ Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ο Σ

καί οί έν αϋτ/j Δυνάαται (1207— 1566).

(Συνέχ. “12ε da. 243, 21G, 217, χα! 258.)

 0 0 0 -----

4 I. Xpuctvoc Λ ' Je  Σο/ιμαρίπα, δυνάστης 

Ά ν δ ρ ο ν .  4 4 4 0 — 1 4 6 2 .

νονται πρό; -όν πλούσιον Γενουήνσιον Ανδριώλαν 
Νικολώ Ιουστινιάνην Βογκάν, μέτοχον τ ι ;  ετα ιρι
κή; δυναστείας Χίου. Εκ τίνος τών επιστολών τούτων 
χρονολογούμενων τήν 2 5 Δεκεμβρίου 1 4 4 4  έκ Πά
ρου, εξάγεται ότι περιηγούμενος τά ς ελληνικά; θα- 
λάσσα; έπεσκεφθη δίς τήν  Πάρον- ή πρώ τη του έκεί 
διατριβή ίιπήρξεν, ώς φαίνετα ι, βραχεία- άνεχώ- 
ρησε δέ ε ί; Νάξον, άλλ’ επανήλθε καί δεύτερον είς 
τήν χιονόλευκον καί μαρμαρώδη Πάρον. Μεταξύ 
δέ άλλων αναφέρει έν τή  ρηθείση, έπιστολί., ότι 
ο δέν άρκεί νά ϊδτ, τ ις  άπαξ τά  περικαλλή καί εύ- 

Οϋτω λοιπόν ανέκτησε Χρυοϊνος ό Α ' Δέ Σομ.μα- γενή τής ποτνίας άρχαιότητος τής νήσου τούτης 
ρίπα τήν νήσον, ήτις άπό 5 6  ήδη έτών ειχεν ά· I μνημεία, άλλά επιθυμεί νά τα  θαυμάση έπανειλημ- 
ποσπασθή άπό τού οίκου του. Ε π ί τής δυναστεία; μένως' όθεν παρακολουθών τόν ηγεμόνα της Χρν- 
τού Χρυσίνου έπεσκέφθη τό Αιγαίον καί ό γνωστός ! σΐνον έβλεπεν έκ νέου μεθ’ ηδονή; όσα έγνώριζεν
περιηγητής Κυριάκός Π ιτζικόλλας ό έξ Αγκώνες- 
α ί έκθέσεις περί τώ ν κατά  τήν Ελλάδα περιηγή
σεων του, ώ ; καί α ί σύλλογοί του αρχαίων επιγρα
φών είσί όιεσκορπισμέναι' όλίγαι τινες έξεδόθησαν 
ύπό τού Μωρώνη, έτεροι δέ ύπό τού Μέχου (Mehlis) 
κα ί άλλ.αι ύπό τού Κομπανιών/]. Αντίγεαφον τών 
οδοιπορικών επιστολών του άπό τών τελευταίων 
δεκαετηρίδων τού ΙΕ' αίώνος, ύπή ρχέποτε υ.εταξύ 
τώ ν χειρογράφων κληρικού τίνος έν Φλωρεντία, ό- 
νόματι Κοτάνη, οστις τό έπώλησεν είς τόν δ ιδ ά 
κτορα Ταργιώνην Τ οτζεττην, ουτος δε κατά τήν 
έν Τοσκάνη περιήγησίν του περί τό 1 7 7 3  έξετύ- 
πωσεν επιστολάς τινας ές  αύτών, καί έξ άλλων έ

ήδη- έκτο; αύτών όμως μετα  μεγάλης χα ρά ; πα- 
ρετήρησε καί κεφαλάς καί αγά λμ α τα  εκ μ αρμά
ρου, άτινα ζωηρότατα καί δ ιά  θαυμάσιων ποικιλ
μάτων κεκοσμημένα τότε νεωστί άνεσκάφθησαν 
δ ιά  προσπαθειών τού περί τά  τοιαύτα περίεργου 
ήγεμόνος Χρυσίνου- έν οίς μάλιστα άνέγνω καί τό 
όνομα τού Θρασυμήδους, τού ποιήσαντος τού; αν
δριάντα; καί πολλά άλλα καλλιτεχνήματα μεγα 
λοπρεπούς τό πάλα ι ναού. Ούχί όλιγώτερον περι
χαρής εϊδε καί έν αύτώ τώ λιμεν ι τής Πάρου πλοία 
φορτωμ.ένα Πάρια μάρμαρα, άτινα βεβαίως ήθελαν 
συντελεσει είς διακόσμησιν καί στολισμόν τής έν 
Χίω τών ίουστινιανών λαμπρός αποικίας. » Ο Κυ·

δημοσίευσεν αρκετά; πιρικοπάς. Πάσαι δε διευθύ- | ριακός άπέστειλεν έκ Πάρου εί; τόν Λνδριώλον διά
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"ιγος κυρίου Α. Καλαφάτη κεφαλήν καί σκέλος έκ 
μαρμάρου, καί έκοινοποίησεν αύτώ  δύω νεωστί ά- 
^καλυφθείσας έπινραφάς. Μετά τήν εν Πάρω δ ια 
τριβήν έπεσχέφθη καί τήν Ανδρον, « τήν φέρουσαν 
τό  όνομα τού υιού τού Απόλλωνος Ά νδρου, » έ- 
κεΐθεν δέ μετέοη  εις τήν Χίον, οθεν έγραψε τήν 1 2 
Ιανουάριου < 4 4 5  τήν άλλην του επιστολήν εις τον 
ϊουστινιάνην. Π επιστολή, αδτη ού μόνον πληρο
φορεί ημάς ότι Χρυσΐνος ό Α' Δέ Σομμαρίπα τής 
Ανδρου διέτριβεν ένίοτε καί έν Πάοω, άλλ’ είνε 
κα ί κατά  τούτο πολύ ενδιαφέρουσα, ό'τι συντελεί 
εις τό νά άνασκευάσφ έκ θεμελίων τήν παρ’ ήμΐν 
επικρατούσαν ιδέαν, ό'τι οί φράγκοι κατακτητα ί 
τή ς έλλάδος έμενον όΧως απαθείς περί τήν δόξαν 
τού ιστορικού παρελθόντος τή ς αρχαίας Ελλάδος" 
έξ εναντίας έναργώς άποδεικνύεται, δ τ ι οί έν Ελ- 
λά δ ι άρχοντες Φράγκοι εΐογάσθησαν πρός συντήρη- 
σιν τώ ν αρχαίων μνημείων, καί εις άνασκαφάς αγαλ
μάτω ν καί ερειπίων ναών πολύ πλέον τω ν Βυζαν
τινώ ν, ο'ίτινες πρδ παντός άλλου έπρεπε νά μεριμνώ* 
σι περί τών λειψάνων τούτου τού ιερού παρελθόντος. 
Δεν είνε ενταύθα αρμόδιον νά συλλέςωμεν πολλά 
καί διάφορα παραδείγματα , κα ί νά παραστήσωμεν 
έν μ ια  είκόνι ολας τάς προσπάθειας τών φράγκων 
δυναστών πρός άναζωπύρησιν τού έλληνικού πνεύ
ματος καί τής ελληνικής άρχαιολογίας" παρατηρώ 
μόνον, δ τ ι κατά  τούς χρόνους τού Κυριάκού δέν 
ήτο μόνος Χρυσΐνος ό Α' τό  μοναδικόν τοιούτου 
είδους παράδειγμα, ά λλ’ δτι πρός αυτόν ήμιλλώντο 
φιλοτιμούμενοι περί τής ελληνικής αρχαιότητας καί 
οί δεσπόται τής ίίπείρου Κάρολος Α ' κα ί Κάρολος 
Β' Δέϊ Τόκκι, οί δούκες Αθηνών Αντώνιος ό Α' καί 
Νέριος ό Β-,  οί ίουστινιάναι τής Χ ίου, ό ήγεμών 
Δωρΐνος Γαττιλούσιος τής Λέσβου, Φραγκίσκος Νά- 
νης ό βενετός αρμοστής τής Τήνου καί Μυκόνου, 
κ α ί άλλοι πολλοί" δ ιά  τούτο καί ό Κυριάκός επ α ι
νεί τόν Χρυσίνον εις ωδήν τινα έν παραρτηματι 
μ ια ς τών έπιστο/.ών του (*).

Χρυσΐνος ό Α' τής Πάρου καί Ανδρου, ϊνα κρα
τύνω τήν ύπόλν.ψιν καί επιρροήν του διά  συνεπιμι- 
ξίας μετά  τών εύγενών οίκων τή ς Βενετίας, έδωκε 
τό  <439  τήν θυγατέρα του Μαρίαν πρός τόν ίωάν- 
νην Λωρεδάνον, υιόν τού τότε είσαγγελέως Λουίγη 
ίωάννου Λωρεδάνου, δούς αυτή εις προίκα τήν Αν
τίπαρον. 11 νήσος αύτη έρημωθεΐσα ένεκα τών τουρ
κικών επιδρομών, έμενεν άπό πολλών ετών ακα
τοίκητος, ώς κα ί πολλαί άλλαι τών Κυκλάδων"

(’) Κα! χατά τοΰτο άχΐμη ;χά; ένοιχφέρ-ι ή άνω επιστολή, 
χαθότι δειχνύει οτι χαί τότε τ* περίφημα λατομεία τη ; Πάρου 
έτ.ιτηοείω; έμεταλλεύοντο· τ4 έχει μάρμαρα φαίνονται έν -¡ένει 
οτι έξωρόττοντο έπιμελω; χαβ'ολον τόν μεσαιΰνα. Εί; τήν πρό 
τ-.νων έτών δημοσιευΟεΤσαν περιήγηαιν τοΰ πατρός Φήλ-.χο; Φ ά- 
£ροο, εΰρΐσχομεν οτι οτε έπεσχεφβη τήν νήσον χατά τήν 22 
Νοεμβρίου 1 4 8 3 ,  ε'όεν οτ: έτεμνε το μάρμαρον λαμπρότατον 
τό  λεγόμενον Πόρνον (σιβπηοΓ ρηππιιπ)), -οϋ όποιου έγίνετο 
έςαγωγή «ίς Βενετίαν, χαί οτι υπήρχε Χαί οαρί,χή λίβο; πρΟ- 
τιμωμένη χαί αύτοΰ τοΰ μαρμάρου.

ά λλ’ ό Λωοεδάνος άπεφάσισε νά φέρω εις αύτήν ά- 
ποίκους δ ι’ έξόδίον του, ώ ; καί έφερε νέους-κληρο
νόμους, κτίσας έπ  αυτής φρούριον, τού οποίου τά  
ερείπια σώζονται έτ ι κκ ί σήμερον. Í1 Ά νδρος έχο- 
ρήγει άλλως τ ε  καί επ ί τής ηγεμονίας Χρυσίνου τού 
Α' εν κάτεργον εις τόν στόλον τής Βενετίας κ α τά  
τών Οθωμανών" τοιουτοτρόπως βλέπομεν —. χ . 
κα τά  τό έτος < 4 4 4  τά  κάτεργα  τή ς Νάξου, Ά ν 
δρου καί Τήνου ηνωμένα ύπό τήν ναυαρχίαν τού 
όενετού Λουίγη Λωρεδάνου, πατρός τού Ιωάννου τής 
Αντιπάρου, κατά  τού Σουλτάν Μουράτ τού Β’.

Τό συνοικέσιον δμως μεταξύ τής οικογένειας 
Σομμαρίπα καί Λωρεδάνου δέν διήρκεσε πολύ, 
δ ιό τ ι όλίγα έτη  μ ετά  τα ύ τα  άπέθανεν ή Μαρία, 
καί ό σύζυγός της, εις τόν όποιον κατέλ ιπε μίαν 
καί μόνην θυγατέρα, τήν έπίδοξον κληρονόμον, 
τής οποίας τό  δνομα μένει άγνωστον, ένυμφεύθη 
τό < 4 4 6  εις δεύτερον γάμον τήν Βαλεντίαν Κρί- 
σπην, θυγατέρα τού Νικολώ δυνάστου τής Θήρας. 
Ó Ιωάννης Λωοεδάνος, δυνάστης τής Αντιπάρου, εί>- 
ρίσκετο τό < 468  άπό πολλού ήδη χρόνου εις δ ια 
φωνίας μετά τοΰ δουκός Ιακώβου τού Γ ' τή ς Νά
ξου" έπ ί τού δευτέρου γάμου τού Λωρεδάνου μετά 
τής Βαλεντίας Κρίσπης τό  < 446  ώρίσθη, ο τι ή οι
κογένεια τώ ν Κρίσπων, ά ντ ί νά προικοδοτήσω αυ
τόν μέ τιμάρια  εις τό Αϊγαΐον, νά πληρώνω αύτώ 
κ α τ’ έτος ώρισμένον τινά φόρον" ό δούξ Φ ραγκί
σκος ό Β', γυναικάδελφος τού Λωρεδάνου, έπλή- 
ρωνε τόν φόρον τούτον κατ’ άρχάς τακτικώς" άλλ’ 
επειδή τά  οίκονομ.ικά τώ ν Κρίσπων άπό έτους εις 
έτος έχειροτέοευον, ή πληρωμή καθυστέρει, κα ί 
τά  χρεωστούμενα ποσά συνεκεφαλαιώθηοαν εις 
9 5 8  δουκάτα. Εις μάτην έξτ,τεΐτο αύτά 6 Δωρε- 
δάνος παρά τού Φραγκίσκου καί τού διαδόχου του 
Ιακώβου τού Γ ',  καί μόνον ότε άπετάθη εις τήν 
Βενετίαν, καί ή Γερουσία διά  ψηφίσματος τής <8 
ίανουαρίου έδωκε διαταγήν εις τόν ναύαρχον τί,ς 
Μεσογείου (Capicano del m ar) νά είσπραξή τήν 
άνω ποσότητα διά  παντός τρόπου, άπεπληρώθη ό 
Λωρεδάνος παρά τού ανεψιού του.

Τήν έκ τής Μαρίας Δέ Σομμαρίπα θυγατέρα τού 
Λωρεδάνου έξελέξατο εις σύζυγον τό  < 4 7 3  ό Φραγ
κίσκος Κρΐσπος δυνάστης τής Ιου, ή τις Ιφερεν αύτώ 
ώς προίκα τήν Αντίπαρον, κα ί έζη έτ ι τό  <486  
ώς δυνάστις ταύτης τής νήσου, ήτις μετά  τόν θά
νατόν της περιήλθεν εις τούς απογόνους της έκ τών 
οικογενειών Κ.ρίσπη καί Πιζάνη.

ΐϊκ  τών λοιπών τέκνων Χρυσίνου τού Α '6 δεύ
τερός του υιός Νικολώς διέτριβεν εις Εύβοιαν επι
στατών τ ά  υποστατικά τού πατρός του" δίκη τις 
τήν οποίαν έκίνησε κατά  τίνος Νικολώ Μ ιτ,άνη 
πολίτου τής Εύβοιας διά  διάφορα κτήματα , καί 
δ ιά  τήν όποιαν έξεδόθη παρά τ ε  τού Βαΐλου Αλβα
νού Σαγρέδου (< 4 3 4 — 1 4 3 6 ), τού διαδόχου του 
Φαντίνου Πιζάνη (< 4 3 8 — 1440} καί τού συμβού
λου Φραγκίσκου Βαρβαρίγου, άπόφασις κα ί αύτού 
τού ίδιου, τόν ήνάγκασε τό <442  νά έλθη, εις Βε
νετίαν καί ν’ άποταθή εις τήν μεγάλην Βουλήν. 11
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βουλή έπέτρεψεν αύτώ τήν 27  Μαρτίου νά ενερ
γήσω τό δικαίωμα τής έκκλήσεως καί νά έφεσι- 
βάλγ, τήν άπόφασιν" άλλ’ ή έφεσις άπέβη καθ υπερ
βολήν άπαισία  εις βλην τήν οικογένειαν Σομμαρίπα, 
δ ιό τ ι ή Γερουσία έλαβεν αφορμήν νά διατάξω άνα- 
θεώρησιν τών απαιτήσεων όσας έν γένει ή οικογέ
νεια αδτη ύπέβαλεν, άφορώαας τόπους καί κ τή 
μ α τ α  έπ ί τής νήσου Εύβοιας, ϋθεν άπεφασίσθη τήν 
< 3 Απριλίου νά έξετασθώσιν έν πρώτοις τ ά  δ ι 
καιώ ματα τού Χρυσίνου έπ ί τού χωρίου Ρ άχη , έκ 
τή ς καοτελλανίας τοΰ όποιου ό Βάϊλος Μαφφαΐος 
Δονάτος τώ  ε ίχ ε  παραχωρήσει τό ή'μισυ κατά  τό 
< 4 3 3 , άν καί ό μέγρι τότε ιδ ιοκτήτης Βιάγιος 
Βενιέρ, δυνάστης τών Κυθήρων (1 4 2 4  —  1 449) 
ε ίχ ε  διαμαρτυρηθή κατά τής παραχωρήσεως ταύ- 
της" καί τήν μέν έπ ί αποζημιώσει αϊτησιν τού τε
λευταίου άπέρριψε τό δικαστήριον τών Συνέδρων 
(Collegio) τήν <3 Νοεμ.βρίου, ή δέ Γερουσία άπε- 
φάνθη τήν < 3 Αύγούστου, δ τ ι ό Σομμαρίπας απέ
κτησε τήν Αιδηψόν τό <431 Οι’ υποβολής νοθευ- 
θέντων εγγράφων, δ ιό τι ή πόλις αδτη δέν άνήκε 
π ο τέ  εις τήν κληρονομιάν τώ ν Σανούδων, ά λλ ’ εις 
τήν τών Δάλλε Κάρκερι" οθεν δτι έπρεπε μ.ετά 
τόν θάνατον τής Πετρωνίλλας Τόκκω, ή τις κ α τεϊ- 
χεν αύτήν ώς χήρα τού τελευταίου Δάλλε Κάρκερι, 
νά έπανέλθφ εις τήν κυριότητα τής δημοκρατίας. 
Τοιουτοτρόπως έγινε πάραυτα άναίρεσις τής άπο- 
φάσεως τής 29  Δεκεμβρίου < 4 3 1 , κα ί ή Αιδηψός 
ήνώθη μετά  τών λοιπών κτήσεων τής Βενετίας έν 
];ύβοία. Ó Χρυσΐνος ήναγκάσθη πρός τούτοις δ ι ' ά- 
ποφάσεως τού δικαστηρίου τώ ν Κακουργιοδικών 
(Quaranzia Crimínale) τήν < 6 Οκτωβρίου 1 4 5 0 , 
νά  άποδώσφ καί αύθις τ ά  κα τά  τό < 4 3 5  εις κ α 
τοχήν ληφθέντα κ τή μ α τα  τού οίκου Λα Γρόνδα, 
κείμενα έντός τής περιφερείας Α ιχάδος, εις τόν νύν 
γενάρχην τής οικογένειας αύτής Ιάκωβον Δέλλα
Γρόνδα Περί τό έτος < 4 5 2  ήγέρθη καί άλλη
διαφωνία μεταξύ Χρυσίνου τού Α’ καί Πετρωνίλ
λ α , Ζένου, τής αγάμου έτι θυγατρός τού Ανδρέα 
Ζενου. Αύτή παρουσιάσθη έν Βενετία φέρουσα α γω 
γήν κατά  τοΰ δουκός τής Νάξου καί κατά  Χρυ
σίνου τού Α ', δστις δέν έξηκολούθει νά τη  π λ η 
ρώ νη, τά  προσυμφωνηθέντα καί αύτή όοισθέντα 
χρήματα . Τό δικαστήριον τώ ν Συνέδρων (Collegio) 
άπεφάσισε τήν 14 Μαίου 1 4 5 3  νά έξετάσ’/ι εύθύ- 
τερον τήν ύπόθεσιν, ότε καί ό Χρυσΐνος παρουσιά- 
σθη προσωπικώς πρός έκθεσιν τών δικαίων του" 
άλλά μόνον ολίγον χρόνον διέτριψεν έκεΐ. ΐΐ ά- 
λωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τώ ν Οθωαα- 
νών, γενομενη τήν  29  Μαΐου, τόν ήνάγκασε νά 
έπιστρέψω, ό ιά  νά λάβη τ ά  αρμόδια μέτρα πρός 
έξασφάλισιν τώ ν νήσων του Ανδρου καί Πάρου. 
Κ αί είσηκούσθη ή περί άδειας α ϊτηοίς του παρά τής 
Γερουσίας τήν 30  Ιουνίου, άλλά δ ιετάχθη  ύπ" αύ
τ ή ; όύω ήμερα; μετά ταύτα  ϊνα άφήση έν Βενετία 
γενικόν πληρεξούσιον επίτροπον πρός διεξαγωγήν 
τής μετά  τής Πετρωνίλλας διαφοράς. Συγχρόνως 
δμως πςριιπλέχθη  έτ ι μάλλον ή ύπόθεσις διά  τής

έμφανίσεως άλλης έναγούσ/,ς, τής Φιωρέντζας Ζέ- 
νου. Τότε ή όλη ύπόθεσις υπεβλήθη εί; τήν γνωμο- 
δότησιν δύω έκ τώ ν περιφημοτέρων τής Ιταλίας 
νομικών, τών διδακτόρων Ιωάννου Δέ Πράτω καί 
Φραγκίσκου Δε Κ αοδιλίστε, οΐτινες έγνωμοδότησαν 
τήν 27  Ιουνίου < 4 5 4 , κα ί παρουσίασαν τό  περί 
τούτου έγγραφον τήν  28  τού ίδιου μηνός. Ο λό
γος ήτο κυρίως περί δύω ζητημάτω ν. Πρώτον, ή 
Πετρωνίλλα Κρίσπη, χήρα τού δουκός Πέτρου Ζέ- 
νου, ήτις είχε  προικοδοτήσει τόν υιόν της Ανδρέαν 
Ζένον μετά  τού όλου αύτή άνήκοντος τιμαρίου, διά  
τής παραιτήσεως πάσης επ ’ αύτοΰ άξιώσεως, άν ή - 
δύνατο άποθνήσκουσα νά διαθέσω τά τριτημόριον τού 
ίδίου τούτου τιμαρίου εις όφελος τρίτου. Δεύτερον, 
έπ ί τή  Οπσθέσει ό τι ήδύνατα, ή ό τι ε ίχ ε  τήν θέλη- 
σιν νά τό κάμω, “ ν διαθήκ-ρ τ-ης έπρεπε νά
ποιήσω και ιδιαιτέρως μ,νείαν τού τριτημορίου ε
κείνου, έν ώ έν τή  αύτή διαθήκη, πάντα  αύτής τά  
κ τήμ ατα  γενικώς μόνον έσημειοϋντο.

Η γνώμη τών νομομαθών έδόθη έπ ί τού πρώτου 
ζητήματος καταφατική" « δ ιό τ ι κα ί έπ ί τή  υπο
θέσει ότι ήθελεν υπάρχει νόμος άπαγορεύων τιμ.α- 
ριούχω άποθνήσκοντι νά άφήσ·/ι t ó  τιμάριόν του 
διά  παραιτήσεως ώς κληροδότημα ή ώς πάραχώ - 
ρησιν εις άλλον, τούτο έδύνατο νά έμποδίσή τήν 
κυρίαν Πετρωνίλλαν άπό τού νά έγκαταστήο·/) έν 
αύτώ κληρονόμον τήν κυρίαν Φιωρέντζαν" δ ιότι ό 
νόμος ό άπαγορεύων τ ιν ί έν τή  άσθενεία του v¿: 
διαθέσ-ρ τοιουτοτρόπως, απαγορεύει τούτο ύπό ιδ ια ί
τερον τ ίτλον , τουτέστιν ώς κληροδότηυ.α- άλλά 
δ ιά  τούτου δέν είναι άπηγορευμ.ένον καί τό νά ύύ- 
νατα ί τ ις  νά έγκαταστήση, κληρονόμον, δ ιό τ ι υ
πάρχει κανών quod mulla transeunt cuín universi- 
late, quae non transeunt titulo jiarticulari" καί 
μάλ ισ τα , δ ιό τι ó νόμος προβλέπει μόνον νά μή 
γ ίνετα ι τοιαύτη άπαλλοτρίωσις ώς κληροδότημα 
πρός βλάβην τού κληρονόμου" καί άν ήθελε λεχθή, 
« τι αύτή ή διαθήκη τής κυρίας Πετρωνίλλας έγι- 
νεν εις όφελος τής κυρίας Φιωρέντζας καί εις βλά
βην τού κληρονόμου, ήτοι τού νομίμου διαδόχου 
κυρίου Ανδρέα, δ ίδετα ι ή  άπάντησις, ό τι τούτο 
εγένετο συναινέσει τού τιμαριωτικού έπικυριάρ- 
χου, καθώς καί αύτού τού κυρίου Ανδρέα Ζένου, 
όστις ήτο ό κληρονόμος, κα ί ότις ήθελε διαδεχθή 
τό τιμάριόν" επομένως ο ,τ ι έγένετο συναινέσει αύ
τού, δέν δύναται νά έννον,Οή ότι έγένετο πρός 
βλάβην του. Περαίνοντες λοιπόν τόν ύ,όγον άπε- 
φαίνοντο ώς πρός τό  πρώτον ζήτημα, ότι ή Κυ
ρία Πετρωνίλλα ήδύνατο έν τή  διαθήκη της νά δ ια 
θέσω ρηνώς τό τιμάριόν τούτο, κα ί έτ ι μάλλον νά 
όιαθεση, τό τρ ίτον μέρ ος αύτού, δ ιότι κα τά  τόν 
καιρόν τής τιμαριω τικής περιδολής τού κυρίου Αν
δρέα Ζένου, ή κυρία Πετρωνίλλα έπεφυλάξατο 
έαυτή ρητώς τό δικαίω μα, ϊνα δύναται νά διαθέτη 
τό τρίτον μέρος τού τιμαρίου πρός χάριν κα ί έπί 
ζωής ένός τών λοιπών της τέκνων, β ύ ς  πρός τό 
Δεύτερον όμως ζήτημα άπήντηοαν, ότι ή Πετρο,- 
νίλλα άποθνήσκουσα, άν ήθελε τώ  όντι νά διαθέτη



πρό; όφελος τής Φιωρέντζας εν τρίτον τοϋ τ ιμ α 
ρίου, έποεπεν έξ ανάγκης νά κάμη μνείαν τοϋ τρι- 
τημορίου αύτοΰ" επειδή όμως τούτο δέν έγινε, δή- 
λον ήν διά δύω α ιτίας, ότι ούτε ε ίχ ε  οκοπόν νά 
κληροδοτήση είς τήν Φιωρέντζαν τό  ρηθέν τρ ιτη 
μόριον' σ καί πρώτον, δ ιότι τά  δίκαιον καί ή ε
πιείκεια άπαιτοϋσι νά μή λέγη τις μ έ γενικάς μ ό 
νον λέξεις ό τι θέλει νά διαθέτη πράγμα  τ ι  έπ ί τού 
όποιου δέν έχει πλέον δικαίωμα" νϋν δε ή κυρία 
Πετρωνίλλα δεν ε ίχε  δικαίωμα νά διαθέτη τό τ ι-  
μάοιον αύτό, άφήνουσα αύτό εϊς Év τών τέκνων 
της, είμή ε',π'ι ζωής τού περί οϋ ό λόγος τέκνου. 
Αφίνουσα λοιπόν είς τήν κυρίαν Φιωρέντζαν κλη
ροδότημα ΰπό τόν όρον ϊνα δύναται αύτή πάλιν 
νά διαθέτη αύτό έν ζωή καί θανάτω, δέν σημαίνει 
ότι μ έ  αύτάς τάς λέξεις ήθελε νά άφήση αύτή τό 
τιμάριον, έπ ί τοϋ όποιου ή κυρία Πετρωνίλλα ά- 
ποθνήσκουσα δέν ε ίχ ε  κανέν δικαίω μα νά_ διαθέση
υπέρ τής κυρίας Φιωρέντζας τοιουτοτρόπως............
Λεύτερον δέ, εκείνο μόνον δΰναταί τ ις  νά διαθέση 
έπ ί τού όποιου έφαρμόζονται αί λέξεις τής δ ια 
θήκης" νϋν δέ ή διαθήκη καί ή δ ιάταξις τής κυ
ρίας Πετρωνίλλα; παραχωρεί είς τήν κυρίαν Φιω- 
οεντζαν πάσαν ελευθερίαν νά διαθέση όπως θέλη 
όσα τι) ά γη σ εν  ¿ni ζωής χα ί μ ε τ ά  θάνατον, λέξεις 
εφαρμοζόμενα: καί είς τό τρίτον μέρος τοϋ τ ιμ α 
ρίου, τό όποιον μόνον ε.πί ζωής ήδύνατο νά τή 
αφήση, » ότι έπομένως ή άγω γή τής Ψ.ωρέντζας 
ήτο ανυποστήρικτος, καί έπρεπε νά άπορόιρθή.

Τό τά  μέγισ τα  ενδιαφέρον αύτό έγγραφον δει
κνύει λοιπόν, ό τ ι κατ’ εκείνον τόν καιρόν ή Φιω- 
ρέντζ» Ζένου, θυγάτηρ τοϋ δουκός Πέτρου καί σύ
ζυγος τοϋ Μαρίνου Φαλιέρ έπανελαβεν έκ νέου κατά 
τοϋ Χρυσίνου τάς άςιώσεις ας ε ί /ε  παρουσιάσει ο 
Φαλιέρ τό 1 4 3 7 . Αλλ ή δημοκρατία παρεδέχθη 
τήν γνωμοδότησιν τώ ν δύω νομομαθών, έν ω πρός 
άποζημίωσιν τής Πετρωνίλλας Ζένου διέταξε κα- 
τάσ χεσ ιν  τών κτημάτω ν τοϋ Χρυσίνου. Επειδή ό
μω ς κ ατά  τήν ίδιαν εποχήν άπό τοϋ 1 4 5 3  είχεν 
αποδάνει ό άνήλιξ δούξ Ιωάννης Ιάκωβος, τότε 
μόλις παιδίον πενταετές, καί ό πρεσβύτερος τών 
τοϋ παππού του αδελφών Γυλιελμάτζος ό τής Α
νάφης άνέβη τόν δουκικόν θρόνον τοϋ Αιγαίου ώς 
Γυλιέλμος Β (14-53 — 1 4 6 3 ), ή θεία τοϋ αποθα- 
νόντος δουκός καί θυγάτηρ Ιωάννου τοϋ Β . Αδριά- 
να, ή τις πρό πολλοϋ ε ί/ε ν  ύπανδρευθή τοϋ Χρυ
σίνου τόν πρωτότοκον υιόν Δομίνικον, διεμαρτυ- 
ρήθη κ α τ  αύτής τής κατά  τό λέγειν της αρπαγής 
τοϋ θρόνου, καί κατώρθωσεν ώ στε ή Γερουσία νά 
κλητεύοη τήν 2 3  Αύγουστου 1 45  4 άμφότερα τά  
διάδικα  μέρη, iva έμφανισθώτιν έν Βενετία μέχρι 
Σεπτεμβρίου τοϋ ακολούθου έτους. Οθεν παρουσιά- 
σθη καί πάλι-, ό γηραιός Χρυσϊνος έκεί πρός έπ ι- 
φύλαςιν τών δικαιω μάτω ν τής νύμφης του εναντίον 
Γυλιελμου τοϋ Β’,  καί ϊνα κανονίση καί τάς ίδ·.- 
κάς του πρός τήν Πετρωνίλλαν Ζένου σχέσεις. Τό 
τελευταϊον ζήτημα παρουσιάτθη πρώτον είς συζή- 
τησιν τήν 2 9  Απριλίου 1 4Τ7 ενώπιον τοϋ δ ικ ά -
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στηρίου τών Συνέδρων (Coliegio). Απεφασίσθη δέ 
νά άποκλείσωσι τών συνεδριάσεων έν πρώτοις πάν- 
τας τούς συγγενείς τών δ ι αδίκων, καθώς καί τόν 
Φραγκίσκον Μίμον καί τόν Κανδια'νον Βωλλάνην, 
τά  δε υπό τοϋ Χρυσίνου καθυποβληθέντα τιμ.αριω- 
τικά  έγγραφα τώ  1371 καί 1 3 8 9  νά άντιγραφώσι 
καί σταλώσιν είς Εύριπον πρός έξέλεγξι» τής γνη- 
σιότητος αύτών. Επειδή δέ τοιουτοτρόπως έπήλθε 
νέα χρονοτριβή, έπεστρεψεν 6 Χρυσϊνος είς Ανδρον 
χωρίς νά ικανοποίηση τήν Πετρωνίλλαν" όθεν ή 
είςαγγελία τοϋ Αγίου Μάρκου έφερεν έν όνόματι 
αύτής έκ νέου αγωγήν κατά  τοϋ Χρυσίνου ενώπιον 
τής Γερουσίας, έπ ί τή  όποια άπεφασίσθη τήν 29  
Απριλίου 1 4 ο 8  νά προσκληθή καί αύθις ό Χρυσϊ- 
νος είς πληρωμήν. Αντ’ αύτοϋ όμως πχρουσιάαθη- 
σαν πληρεξούσιοι επιτετραμμένοι δ ι αϋτόν καί τήν 
νύμφην του, έν ω Γυλιέλμος ό Β’ έφρόνει περιττόν 
νά πέμψη πληρεξούσιόν τινα  εκτός τοϋ νόθου υίοϋ 
του Ιακώβου" άλλ ' ούτε είς τήν κλήτευσιν ύπή- 
κουσεν ό Γυλιέλμος, τήν κα τά  τήν 4 Μαρτίου 1 4 5 9  
έκδοθείσαν, καί διατάσσουσαν αύτόν νά έμφανισθή 
κατά  τόν Αύγουστον εϊς Βενετίαν, κα ί νά όώση λ ό 
γον τώ  Χρυσίνω καί τώ  υίώ αύτοϋ Δομινίκω, τοίς 
άντιπροσωπεύουσι τήν Αδριάναν" διέμενε όέ ούχ 
ήττον δούξ Νάξου μέχρ ι τοϋ κατά  τό 1 463  άκο- 
λουθήσαντος θανάτου του. £ξ εναντίας τό ζήτημα τό 
περί άποζημιώτεως τής Πετρωνίλλας έλύθη τό ϊόιον 
έτος 1 4 5 9 . Επειδή ό Χρυσϊνος δέν ειχεν αποπλη
ρώσει αύτή τά  κατά τήν 5  'ίανουαρίου 1 4 4 0  όρι- 
οθέντα 3 ,0 0 0  δουκάτα, καί δ ιά  ταϋτα  αύτή τόν 
ένήγαγεν ένώπιον τών δημοσίων κατηγόρων Αν* 
δρέα Κονταρίνη καί Ματθαίου Βιττούρη πρός επ ι
στροφήν τής νήοου Ανδρου, ούτοι ΰπέβαλον την ο- 
πόθεσιν είς τήν μεγάλην Βουλήν. Τότε φοβηθεί; ό 
Χρυσϊνος μήπως στερηδή τήν μόλις άποκτηθεϊσαν 
κυριότητα, άπεστειλε τόν υιόν του Δομίνικον είς 
Βενετίαν, όνοαάσας αύτόν διά  πράςεως γενομένης 
τήν 15 Νοεμβρίου 1 4 5 8  ένώπιον τοϋ συμβολαιο
γράφου Μάρκου Βελενίου τής Ανδρου, γενικόν αϋ- 
τοϋ πληρεξούσιον. Τήν 28  Απριλίου 1459 λοιπόν 
6 Νικολώς Φραγκίσκου Κόκκος, τόν όποιον ο Δο
μίνικος ύποκατεστησεν άνθ έαυτοϋ τήν 15 Μαρ
τίου, ήλθεν εί; συμβιβασμόν μετά τοϋ Ιωάνναν 
Φραγκίσκου ϊουστινιάνη καί Κατταρίνου Δράκοντο; 
Ζένου άντιπροςωπευόντων τήν Πετρωνίλλαν, όυνά- 
μει πράξεως άνανεωθείσης έπειτα  τήν 1 6 Ιουλίου 
συνεβάλοντο δε άμφότερα τά  μέρη, ε τ ι ό Χρυοϊ- 
νος έπρεπε νά άποστείλη τή  Πετρωνίλλα με τά  εκ 
Βηρυττοϋ καί Αλεξανδρείας περιμενόμεν» κάτεργα 
2 ,0 0 0  χρυσά δουκάτα, έπειτα  δέ εντός τώ ν τριών 
ακολούθων έτών νά παραδώση αύτή τό ποσον ετέ
ρων 3 ,0 0 0  δουκάτων, διά τά  όποια χρήματα  ό
μως έπρεπεν άπό τότε νά δοθήή αρμόδια εγγύησις. 
Εξ άλλου μέρους παρητεΐτο  ή Πετρωνίλλα έν όνό- 
μ α τ ι έαυτής, καί έν όνόματι τοϋ μέλλοντος συ,ύ- 
γου της καί τών μελλόντων κληρονόμων πάντων 
τώ ν δικαιω μάτω ν όσα αν ήθελεν εχει ποτε όυνοί- 
μει εγγράφου τινός έπ ί τής νήσου. Εάν δέ ό Χου
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οίνος ήθελε πληρώσει μέν τά  2 ,0 0 0  δουκάτα, ήθε- 
θεν άρνηθή δέ τήν πληρωμήν τών λοιπών 3 ,0 0 0  
τότε τά  μέν πρώτα νά λογίζω νται ώς πρόςτιμον, 
ή δέ Πετρωνίλλα νά εχη άπαίτησιν καί πάλιν 5 ,0 0 0 , 
δουκάτων ή τής επιστροφής τής νήσου" έξ εναντίας 
δέ, έάν αύτή ήτις έκ τών μελλόντων κληρονόμων 
της καί μετά  τήν σώαν παράληψιν τής όλης ποσό- 
τητος ήθελεν αρχίσει νέαν κατ αύτοϋ δίκην, νά έ- 
πιστραφή πάραυτα ή πληρωθεϊσα ποσότης. Τό συμ- 
βόλαιον τοϋτο έγένετο καί ύπεγράφη τήν 8 Αύγου
στου ύπό τοϋ συμβολαιογράφου Νικολώ Αούλη έν 
τή  οικία τοϋ Ματθαίου Βουλγάρου Βιττούρη, ενώ
πιον τώ ν άνω τριών πλ.ηρεξουσίων, καί άφ' οδ ό 
Κόκκος άνέλαβε νά δώση ό ίδιος έγγύησιν διά  τήν 
πρώτην δόσιν τώ ν 2 ,0 0 0  δουκάτων, άνεγνώοθη 
καί έπεκυρώθη τό έγγραφον τήν 17 Αύγουστου έν 
τή  Γερουσία ένώπιον τοϋ δόγου καί τών συμβού
λων του" αί δέ έν τή  προνομία τής ο Ίανουαρίου 
4 440  περιεχόμενα: καί τήν άποζημίωσιν τής Πε
τρωνίλλας άφορώσαι περικοπαί, ήκυρώθησαν κατά 
τόν ίδιον xatpôv ύπό τών δημοσίων κατηγόρων 
(Avvogadori del Commun). 0  Χρυσϊνος έπλήρωσε 
τή  Πετρωνίλλα λοιπόν 2 0 0  δουκάτα, δ ιό τι δέν 
είίρισκεν έν βραχεί χρόνω τοιαύτην μεγάλην ποσό
τη τα  5 ,0 0 0  δουκάτων" ακολούθως έπεμψε τήν 7 
Νοεμβρίου 1461 έ'τερα 400  δουκάτα, άτινα  πα - 
ρακατετέθησαν παρά τή  ειςαγγελεία, καί τά  ό
πο ια  έπ ί πολύ έδίσταζον νά μεταχειρισθώ τι, διότι 
ή Πετρωνίλλα άντί νά ύπανδρευθή έπροτίμησε νά 
άποχωρήση ώς μοναχή είς τό  παρά τή  Ιουδαϊκή 
μοναστήριον τοϋ τιμίου Σταυοοϋ. Ούχ ή ττον  ώ- 
ρισε τό δικαστήριον τώ ν Συνέδρων (Collegio) τήν 
πρώτην Ιουνίου 1 4 6 2  νά έγχειρισθώσιν αύτή τά  
4 0 0  δουκάτα, καθώς καί νά μή παύσωσιν αί παρά 
τοϋ Χρυσίνου χοοηγητέαι πληρωμαί τή  Πετρωνίλ
λα αν καί αύτή έλαβε τό μοναχικόν σχήμα.

Κ ατά τό ϊόιον έτος, ότε άπεφασίσθησαν τ ά  άνω, 
ή το ι τό 1 4 6 2  άπεθανε Χρυσϊνος 6 Λ' Δε Σ ιμ μ α- 
ρ ίπα , πλήρης ημερών, άφ’ ου εξούσιασε τής Ανδρου 
2 2  όλα έτη, άπέκτησεν έπ ί τής Εύβοιας μεγάλα 
υποστατικά , κα ί ήγεμόνευσεν έπ ί τή ; Πάρου 48 
έτη. Τό όνομα τ ή ; συζύγου του δέν περιήλθεν εί; 
γνώσίν μας, γνωρίζομεν όμως ό τι έκ τοϋ γάμου 
του έγεννήθησαν απογόνων πλήθος. Εκ τών θυγα
τέρων του, εκτός Μαρίας τής δυνάστιδος Α ντιπά
ρου, γνιορίζομεν καί τήν Κιάραν, τής όποιας γίνε
τ α ι μνεία κατά  τό 1 4 7 5 ................Εκ τώ ν υιών του
εινε δύο γνωστοί, ό Δομίνικος καί ό Νικολώς, ε
κείνο; μέν ώ ; πρωτότοκος, νυμφευθείς ζώ ντο; τού 
πατρος του τήν Αδριάναν Κρίσπην, έλαβε τήν Αν
δρον εί; κληρονομιάν, ό δέ Νικολώς ¿κληρονόμησε 
τά  έν Εύβοια κτήματα , καί μάλιστα  τήν είς τήν 
οικογένειαν του οις τιμάριον άφεθείσαν Αιδηψόν, 
κα ί τήν νήσον Πάρον.

V il .  J o u h  Ιλroc J Ï  Σ ο μ μ α ρ ίπ α , δυνά σ τη ς"Λ  νόμον.

1 4 6 2 — 1466 .

Κκ τώ ν Λύω αδελφών Νικολώς ό Α τής Πάρου

διήγε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μακράς του κυ
ριαρχίας βίον ειρηνικόν, ¿καλλώ πισε δέ τήν πρω
τεύουσαν τής νήσου του Π αροικίαν, καθώς καί τήν 
εκεί έκκλησίαν τή ς  Π α να γία ς  τοϋ Σ τα ύρ ο ν , κα ί 
επειδή τό παλαιόν κάστρον ειχεν έρημωθή πρό πολ
λοϋ, μετέφερε τήν έδραν τής κυριαρχίας του είς τήν 
έκκλησίαν τοϋ άγιου Αντωνίου, ή τις ούσα κτισμένη 
έπ ί τοϋ ακρωτηρίου τού ΚειγάΛον μετεαορφώθη είς 
πύργον τώ ν Σομμαρίπα, καί έμενεν ώς οίκημα τών 
διαδόχων αύτοϋ, και σήμερον άκόμη βλέπει τις έπί 
τοϋ έρημωθέντος καί πρό πολλοϋ καταπεσόντος 
παλατιού θυρεόν φέροντα λέοντα άρπακτικόν καί 
ξιφήρη, τό οίκόσημον τοϋ δευτέρου διαδόχου Ν ι- 
κολώ Β’ Βενιέρ.

Ιίξ άλλου μέρους Δομίνικος ό δυνάστης τής Ά ν 
δρου ¿κληρονόμησε τάς δίκας τοϋ πατρος του κατά 
τή ; οικογένειας τώ ν π ο τέ  κυρίων τής νήσου Ζένων. 
Μεταξύ άλλων ήμέλησε μάλιστα νά πληρώση τώ  
Μαρκω Ζένω καί τοΐς κληρονόμοι; αύτοϋ τό ετή 
σιον συμπεφωνημένον ποσόν τών 1 5 0  δουκάτων" 
ούτε τά  καθυστεροϋντα 50  δουκάτα, άτινα  ό π α 
τήρ του Χρυσϊνος έχρεώστει άκόμη είς αύτοϋς, διέ
ταξε νά πληρωθώσιν, ούτε αύτά τά  1 50 χρυσά δου
κάτα  κατ’ έτος, κα τά  τήν διάρκειαν τών τριών 
πρώτων τής κυριαρχίας του έτών, ώστε τό χρέος 
του άνέβη είς 5 0 0  δουκάτα. Οθεν παρουσιάσθη 
Φραγκίσκος Ζένος τοϋ Μάρκου ό πρεσβύτερος υιό; 
καί κύριος κληρονόμος ένώπιον τής Γερουσίας, π α - 
ρακαλών νά βοηθήσωσιν αύτόν είς τά  δίκαιά του. 
II Γερουσία έψηφίσατο έπ ί τούτω έν τή  συνεδριά
σει τής 12 Μαρτίου 1465  νά δοθή διαταγή εί; τόν 
άρχιναύαρχον τοϋ στόλου ϊνα διευθυνθή είς “Ανδρον 
πρός τόν Δομίνικον, κα ί νά ζητήση τά  καθυστε
ροϋντα χρή μ α τα , έάν δέ ήθελεν άρνηθή τήν π λ η 
ρωμήν, νά μεοεγγυήση τά  κ τήμ ατά  του. 0  Δομί
νικος έδιδε τότε υποσχέσεις πολλά ; κα ί καλάς, 
ά λλ ’ ούτε τόν Φραγκίσκον Ζένον ικανοποιεί, ούτε 
τήν ανεψιάν τοϋ Ζένου Πετρωνίλλαν, είς τήν όποιαν 
έχρεώστει έ τ : 150 δουκάτα" όθεν τήν 18 Απριλίου 
1 466  έδόθη νέα δ ια τα γή  είς τόν ναύαρχον τής 
μοίρας τού Αδρια-ικοϋ νά έκβιάση τήν πληρωμήν.

Αλλά κ^Ι ή Φιωρέντζα Κρίσπη, θυγάτηρ τοϋ ά- 
ποθανόντος Γυλιέλμου τοϋ Β', παρουσίασεν αγωγήν 
δ ιά  τών επιτρόπων της Ίωάννου Πιζάνη καί Νικο- 
λώ Πεζάρου κατά  τών διαδόχων τοϋ πατρό ; της, 
ήτοι τοϋ δουκός Φραγκίσκου τοϋ Β' (4 463  — 1466), 
καί τοϋ υίοϋ αύτοϋ ’Ιακώβου τοϋ Γ ' (1 4 6 6 —  1480), 
δ ιότι κτήματα  αύτή άνήκοντα τά  παριχώρησαν ού- 
το ι είς τόν Δομίνικον Δέ Σομμαρίπα. ’.·\λλ’ επειδή 
διά  τών έγγραφων, άτινα καθυπέβαλεν ό έξακυλου- 
θών νά έκτελή χρέη πληρεξουσίου τώ ν Σομμαρίπζ 
έν Βενετία Νικολώς Κόκκος, άπεδεικνύετο, ό τι τά 
κτήμ,ατα εκείνα δεν παρεχωρήθησαν τ ώ  Δομινίκω 
άλλά τώ  Ίακώ βω , νόθω υίώ τοϋ δουκός Γυλιέλμου 
τοϋ Β’, ά Δομίνικος δέν ένείχετο περαιτέρω είς αυ
τήν τήν ύπόδεσιν, ή τις άπέβλεπε μάλλον τόν όοϋκα 
Ιάκωοον τόν Γ , κα ί ήτις έτελείωσε μετά  ταϋτα  
διά τής είς τήν ένάγουσαν άποδόσεο»; τής νήσου
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Ά νχφης. Εξ εναντίας ή δίκη  μετά  τω ν Ζένων, άν 
κ α ί πλήθος γράμματα  άντηλλάχθησαν μεταξύ  του 
Δομινίκου καί τ ι ς  Αυθεντίας τής Βενετίας έν δσώ 
αύτός εζη, έξηκολούθει νά μένη πάντοτε εκκρεμής.

Ε πί τής ήγεμόνίας τού Δομινίκου εϋρίσκομεν 
κ ατά  πρώτον καί νέον έπίσκοτιον "Ανδρου, τον 
Φραγκίσκον Βερτΐνον έκ Λούκης, δστις έκλήθη εις 
τήν θέσιν ταύτην τά 1 4 6 5  υπό τού π ά π α  Παύλου 
τού β ’. ΤΙερί αύτού μ.ά; δίδουσιν άκριβεστέρα; πλη - 
ροφυοίας α ί πρό; αυτόν απευθυνόμενα·, επιστολαί 
τού Ίακώ βοι Ά μ μ α νά τη  Πικκολόμινη, καρδιναλίου 
καί επισκόπου Παυίας. É/ομ εν  γράμμα  του τελευ
ταίου άπό 7 Οκτωβρίου 1 4 6 5 , δ ιά  τοϋ οποίου τόν 
συγ/α ίρει επ ί τώ  νίω  άξιώ ματι, καί υπομιμνήσκει 
τ ά  δύσκολα χρέη τοΰ υπουργήματος του, « ϊνα 
φοβήται τόν Θεόν καί πλνιΟύνγ, τά  άγαθά του έργα, 
κα ί φανή άξιο; τής άνκτεθείσης αύτώ λειτουργίας- 
οορτίον άνελάβετο, ού μόνον τήν αυτού αίρων ψυ
χήν, αλλά καί τάς ψυχάς απάντων ών κατέστη 
ποιυ.ήν. » ίίταύτω ς κοινοποιεί αύτώ εις άλλην του 
επιστολήν τού 1 4 6 6 , τόν τήν 2 5  Δεκεμβρίου υπό 
τού ιδίου π ά π α  απαγγελθέντα κατά  τού Γεωργίου 
ΓΙοδιεβράδ βαοιλέω; τής Βοημίας άφορισμόν, 
κα ί τό  1 4 6 8  πιο αναγγέλλει, δτι άνεχώρησεν έκ 
Ρώμης εις Πιέντζαν πλησίον τής -ιένης, ϊνα μή 
πέση θύμα τού έν τ ή  πρωτευούση έγκατασκήψαν- 
τος λοιμού- ούτως έξηκολούθει έπ ί πολλά έτη ό 
καρδινάλιος διατηρών μετά  τού επισκόπου ’ Ανδρου 
αλληλογραφίαν. Πσαύτώς σώζεται επιστολή τού' 
Φραγκίσκου πρός τόν φίλον του ϋπό ημερομηνίαν 
1 I Οκτωβρίου 1 4 7 0  περί τω ν αγγλικών καί γα λ 
λικών πραγματευόμενη υποθέσεων, ώς κα ί επι
στολή τού καρδιναλίου τού 1 4 7 1 , εις τήν οποίαν 
ειδοποιεί τόν Φραγκίσκον περί τής ένάρξεως τού 
ιστορικού του συγγράμματος υπό τόν τίτλον  σ Α
πομνημονεύματα, » άτινα  α ύ /ί μόνον τήν Ιταλίαν, 
αλλά καί τά ς πέραν των Ά λπεω ν χώρας ήθελε 
συμπεριλαμβάνει, καθώς καί αύτήν τήν Ελλάδα. 
Μετά τό  έτος τούτο δεν υπάρχει καμμία  εϊδησις 
περί τού Φραγκίσκου’ περί δε τού διαδόχου του, 
τού τελευταίου ήμΐν γνωστού λατίνου επισκόπου 
Ανδρου, δστις προίστατο τής εκκλησίας τής νήσου 
ταύτης έπ ί των χρόνων τών Σομμαρίπα, θέλει γε- 
-νεϊ μνεία κατωτέρω.

Ó δυνάστης Ά νδρου Δομίνικος Δε Σομμαρίπα 
άπέθανε μετά  τετραετή κυριαρχίαν τό 1 4 6 6 . II 
σύζυγός του Αδριχνα Κρίσπη έτεκε πολλά τέκ να .. . 
Ε ς τόν γενεαλογικόν πίνακα τής οικογένειας άνα- 
φέρονται τέτσαρες τού Δομινίκου υιοί, ’Ιωάννης, 
Χρυσϊνος, Φραγκίσκος καί ‘Ιάκωβος- έν τούτοις 
εϊνε πιθανόν, οτι καί ή  Θαδδαία εκείνη Σομμαρί- 
π α , ήτις εϊχεν ύπανδρευθή τόν Ίανούλην, ,υίόν τού 
Νικολώ Γοτζαδίνη (-+- 1 4 4 1 ), δυνάστην τής Κέω, 
καί ώς ταούτον άνχφερόμενον εις έγγραφα τών 
ετών 1 4 6 8 , 1 4 9 9  καί 1 5 0 0 , ήτο θυγάτηρ τοϋ 
Δομινίκου. .  .  . Τόν Δομίνικον δ·.εδέχθη ώς πρω
τότοκος εις τήν κτήσ.ν τής Ανδρου ό ’Ιωάννης, 
οι δέ τρεις άλλοι νεώτεροι αδελφοί του ήρκέσθη-
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σαν μέ συντα'ξεις (apanage) έκ τώ ν εισοδημάτων 
τή ς νήσου.

V III . Ιω ά ν ν η ς  A i  Σοριμαρίιτα. δυνάστης “Α νδρου. 

1 4 6 6 — 1 4 6 8 .

Αλλά καί δ νέος ήγεμών δέν έπέπρωτο νά χ ά 
ρη έπ ί πολύ τήν κυριαρχίαν του’ επειδή' δέ πρώτη 
του φροντίς ϋπήρξεν ή λύσις τώ ν διαφορών περί 
τού Αιγαίου καί τώ ν αξιώσεων τής οικογένειας τών 
Ζένων, κατώρθωσεν ώστε ή Γερουσία νά κλητεύσει 
τήν 12 Σεπτεμ.βρίου 1 4 6 7  πάντας τούς έχοντας 
αξιώσεις ϊνα παοευρεθώσιν έν Βενετία τόν Σ επτέμ
βριον τού ακολούθου έτους* άλλ’ αύτός άπέθανε πρό 
τής όρισθείσης προθεσμίας. Τό 1 4 6 8  άπέπλευσαν 
ένδεκα ώπλισμένα τουρκικά κάτεργα άπό τής Μι
λήτου (Παλάτια), ϊνα άποπειραθώσι λ-ρστρικήν έπ ί 
τής Λήν.νου άπόβασιν’άλλ ή πρόνοια τού βενετού άρ- 
μοστού τή ς νήσου ταύτης Βαρθολομαίου Στεφάνου 
Βάροαρω (1 4 6 7 — 14 7 1 ) έματαίωσε τήν απόπει
ραν. Εκεϊθεν έχωρίσθησαν τ ά  πειρατικά  τώ ν Τούρ
κων πλοία, κα ί τέσσαρα έξ αύτών έπλευσαν πρός 
τήν Ά νδρον, δπου πρωςωρμίσθησαν άπειλούντες τήν 
πρωτεύουσαν. Πάραυτα ό δυνάστης Ιωάννης έξήλθε 
κ α τ ' αυτών, καί συμπλοκής γενομένης έπεσε μαχό- 
μενος, φονευθέντων καί δεκατριών άλλων έκ τών 
περί αύτόν. Οί δέ πειραταί άποοάντες εις τήν νή
σον φέροντες πύρ καί σίδηρον, έπέστρεώαν εις τά  
καταγώ γιά  των έχοντες μεθ' εαυτών 7 0 α ιχμαλώ 
τους καί λάφυρα αξίας 1 5 ,0 0 0  δουκάτων. II εϊδη- 
σις τής έπιδρομής ταύτης έφθασεν εις Βενετίαν τήν 7 
Αύγούστου, δτε συγχρόνως άνηγγέλθη, δτι πεσόντος 
ατέκνου τού ϊωάννου, ό άμέσως επόμενος αδελφός 
του Χρυσϊνος ό Β' άνέλαβε τήν έπ ί τής Ανδρου 
κυριαρχίαν.

IX . Χ ρ υ σ ϊν ο ς  Β ' Α έ  Σ ο μ μ α ρ ίπ α  δυνά στη ς  Ά ν 

δρου. 1 4 6 8 —  1 5 0 0 .

Διαρκούσης τής μακοας τούτου ηγεμονίας επήλ
θαν αλλεπάλληλοι συμφοραί εις τάς νήσους τού Αι
γαίου. Κ ατά μικρδν έξηπλούτο πανταχοϋ ό τρο- 
παιούχος βραχίων τών Οθωμανών- ή πτώ σ ις τής 
πρωτευούσης τής Εύβοιας τό 1 4 7 0  έπεσυρε καί 
τήν απώλειαν τώ ν λοιπών πόλεων καί φρουρίων τής 
νήσου ταύτης- κα ί ή Αιδηψός, τό  προπύργιου τού 
δυνάστου τή ς Πάρου Νικολώ Σομμαρίπα, έπεσεν εις 
τάς χεϊρας τών αγρίων κατα χτη τώ ν , τών όποίων 
ά στόλος μετά  τήν τής δλης νήσου υποταγήν έστρά- 
φη κατά  τής Ά νδρου, Ϋ.ν έκπορθήσας πολλούς έκ 
τών υπηκόων Χουσίνου τού Β' άπήγαγεν εις α ιχμ α 
λωσίαν. Ai πριν λοιπόν πολυάνθρωποι νήσοι τού 
Αιγαίου ήρημώθησαν όλοτελώς, ώστε ή μέν Ά ν 
δρος είχε  περί ταύτην τήν εποχήν 2 ,0 0 0  μόνον κα
τοίκων,* ή δέ Πάρος 3 ,0 0 0 , καί ή Αντίπαρος μόλις 
1 0 0 . Πρός τούτοις Ακολούθησαν καί έριδες τινες, 
α ϊτ ινες  έτάοαττον Χρυσίνου τού Β τήν ησυχίαν, 
άναφυεΐσαι έν μέρει έξ αύτής τής πτώσεως τής Εύ- 
ρί-ου· Εκ τής έν Βενετία πολλήν έχούνης τήν ίσχύν
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καί έξ ευπατριδών καταγόμενης οικογένειας Μω- 
ροζίνη άπώκησαν δύο κλάδοι εις Εύβοιαν. Ó Δομί
νικος Μωροζίνης έξ ενός τούτων, -νυμφευθείς τήν 
Κιάραν Δανδόλου, διέτριβεν ενίοτε έπ ί τής Ά νδρου, 
δπου ό πενθερός του Μάρκος Δάνδολος έκέκτητο α
κόμη σημαντικά υποστατικά- άποθανόντος τού τ ε 
λευταίου, ή χήρα αύτού Βεάτριξ Μωοοζίνη ήλθεν 
εις γάμον δεύτερον μετά  τού Βαπτιστού Δέ Κορ- 
μύλλω , πλουσίου εΰγενούς τής νήσου, δστις κατέ- 
λιπεν εις τήν προγονήν του αξιόλογα κ τή μ α τα , καί 
μεταξύ  αύτών διαφόρους οικίας έντός τής πόλεως' 
ό Δομίνικος Μωροζίνης περιήλθεν έπειτα  εις δ ια 
φοράν τινα  μετά  τού Χρυσίνου Β' Σομμαρίπα τής 
Ά νδρου ένεκα 1 5 0  δουκάτων τά  όποια ό τελευ
ταίος άπήτει παρ αύτού, καί άποποιουμένου τού 
Μωροζίνη τήν πληρωμήν, διέταξεν ό δυνάστης τής 
Ά νδρου κατάσχεσιν τών οικιών τής Κιάρας, τάς 
όποιας είχε  κληροδοτήσει αυτή ό μητρυιός της. 
Εν τοσούτω παρουσιάσθη ό Ιωάννης Μωροζίνης, υι
ός τού έν τώ  μεταξύ θχνόντος Δομινίκου, έν Βενε
τ ία , φέρων αγωγήν ενώπιον τού δικαστηρίου τών 
Συνέδρων (Collegia), καί αίτούμενος τήν άρσιν τής 
κατασχέσεως τών οικιών, αϊτινες ήσαν ιδιοκτησία 
τής μητρός του Κιάρας καί ο χ ι τού πατοός του, 
κα ί έπομένως δέν ήδύναντο νά ένέχωνται εις τά  
χρέη τού τελευταίου. Τήν 3 Ιουνίου 1 4 7 3  παρέ- 
πεμψαν οί Σύνεδροι τήν ύπόθεσιν εις τούς τέσσαρας 
νομομαθείς τών τάξεων τού δικαίου (Savj degli or- 
dini) Γιρόλαμον Δα Μούλα, ©αδδαϊον Κονταρίνην, 
Λοδοβϊκον Δα Πεσαρω, καί Φραγκίσκον Φόσκορην, 
οϊτινες τήν 1 Σεμπτεβρίου άπεφάνθησαν, δ τ ι  νά 
πχραδώση μέν Χρυσϊνος ό Β' τάς κατασχεθείσας 
οικίας τώ  Μωροζίνη, α ί χρη μ α τικ ο ί δμως απα ι
τήσεις του νά άναγνωρισθώσιν έχουσαι τό  αρμόδιον 
κύρος. Ο συμβολαιογράφος Λουίγης ϊωάννου Δέί 
Β ράχι συνεταςε τό  περί τούτου έγγραφον, τό ό
ποιον άνεγνώσθη τήν 5 Σεπτεμβρίου ενώπιον τού 
δογου καί έπεκυρώθη παρ’ αύτού. ίίσαύτως καί ή 
όικη ήν ύπέστη Χρυσϊνος ό Β μ ετά  τής χήρας τού 
Εύβοέως ϊωάννου Δά Κρεσέντζα άπέβη κ α τ ’αύτού, 
δ ιότι κατεδικάσθη νά πληρώση εις αύτήν, όνομα- 
ζομένην Ελένην, τό  ποσόν 4 0 0  δουκάτων, κα ί ε
πειδή  έβράδυνεν εις τήν πληρωμήν έδόθη τήν 4 
Δεκεμβρίου 1 4 7 5  παρά τής Γερουσίας δ ιαταγή  εις 
τόν ναύαρχον τής Μεσογείου (Capitano del m ar) νά 
είσπραξη διά παντός τρόπου τά  χρήματα  ταύτα, 
ό δέ Χρυσϊνος έπλήοωσεν άμέσως.

Ενταύθα ήθελεν είσθαι ό άρμόδιος τόπος, ϊνα 
παρενείρω καί τινας λέξεις περί τώ ν έν Κρήτη και 
Εύοοία άποκατασταθεισών παραφυάδων γενεών Σομ- 
μαρίπα, τών όποίων προπάτωρ άναφέρεται Λέων 
Δέ Σομμαρίπα έν Βερώνη (*), ‘άνήρ έξοχος διά  τε 
τό φρόνημα καί τήν άνδρίαν- ό Λέων εις τ ά ; έρι
δας μεταξύ τών γουέλφων κομητών τού Αγίου Βο-

( ) Ύ πάρχουαι διάφοροι τοΰ ονόματος ορθογραφία!. De Sum 
m e R ipe λατινιατί- Siim m eripn, Sum m erippe, Sommaripa 
xat Som roerire ίταλιοτί. Som m erirc γα λλ ισ τί.

νιφατίου καί τώ ν γιβελλίνων Μοντεκίων, έτάχθη 
μετά  τώ ν πρώτων καί μ ε τ ’αύτών συνεμερίσθη τήν 
έκ τή ςπ α τρ ίδ ο ς  εξορίαν- άποθανών δέ (1 2 9 1 )  ά- 
φήκε τέσσαρας υιούς, Λεονέλλον τόν πρωτότοκον, 
πατέρα τού προμνησθέντος Γασπάρου Δέ Σομμα
ρ ίπα , καί αρχηγέτην τού γένους τών δυναστών τής 
Πάρου καί Ά νδρου, Φραγκίσκον άποθανόντα κληρι
κόν, Ματθαίον τόν περίφημον νομικόν καί ιππότην 
τού χρυσού πτερνιστήρος, σύζυγον τής Κωνστάν- 
τζα ς  τού Εστε, καί Νικολών, δστις νυμφευθείς τήν 
θυγατέρα Φραγκίσκου Πευϊλάκουα (1 3 8 7 )  άποκα- 
τέστη εις Αόδι, δπου καί σήμερον ακμάζει τό γέ
νος τώ ν Σομμαρίπα. 0  Νικολώς αύτός κατέλ ιπε 
τρ ία  τέκνα, έκ τώ ν όποίων ό Διωνεύς νυμφευθείς 
τήν θυγατέρα τού Κοητός Φραγκίσκου Βενιέρ, ή- 
γόρασε τό  ίπποτικόν κτήμα  Βωλάτι (Gli-Volali) 
έπ ί τής Κρήτης καί άπέθανεν άτεκνος- ό αδελφός 
του Λέων, δατις ε ίχ ε  νυμφευθή τήν θυγατέρα τού 
Γεωργίου Δά Γαρτζώνη, καί εϊχεν ακολουθήσει τόν 
αδελφόν του εις Κρήτην, συνετέλεσεν ϊνα ύπανδρευ
θή καί ή αδελφή του έκεϊ μετά  τού Φραγκίσκου 
Γεωργίου. 0  Λέων κατέλιπε δύω υιούς, τόν Βαρ
θολομαίον καί Ανδρέαν, δστις τελευταίος λαβών 
εις σύζυγον τήν θυγατέρα τού Θεοδώρου Νάνη κα- 
τέλιπεν έξ διάφορα τέκνα- άλλ’ έξ αύτών δύω μ.όνον 
εϊνε γνω στά, ή τόν Δά Κούσπω ύπανδρευθείσα Γ ι- 
ρόλαμα καί ό υιός Λωρέντζος, έκ τών τέκνων τού 
όποιου ό μέν Φραγκίσκος ένυμφεύθη κυρίαν τινά  έκ 
τής οικογένειας Μολίν, ό δέ Λέων θυγατέρα τού Κ α- 
ταρίνου Ζένου, διατελών π ερ ίτό  1 4 6 5  μεσίτης εις 
Φένδακον Δέϊ Τεδέσκι* ούτος ήν ό τελευταίος τών 
έν Κρήτη άρρένων βλαστός, ή δέ θυγάτηρ του Ιίιά- 
ρα ΰπανδρεύθη τό 1 4 5 9  τόν Θωμ,άν Πέτρον Ζένον 
άποθανόντα τό 1 5 0 4  (**).

Οί δέ αδελφοί Χρυσίνου Σομμαρίπα τής Πάρου 
καί Ά νδρου φαίνεται δτι άοήκαν απογόνους έν Εύ
βοια" τούλάχιστον γνωρίζομεν δ τ ι τό 1 4 6 6  ένυμ
φεύθη έκεϊ ό Φραγκίσκος Μάρκου Ιίορνάρος τήν θυ
γατέρα ’Ιακώβου Σομμαοίπ«, ανεψιού Χρυσίνου τού 
Α' τής Ά νδρου, έν ω ή άδελφή της έγινε σύζυγος π ι 
θανόν τό 1 4 6 4 , τού Πέτρου Γιρολάμου Βκρβαρίγου.

Αύτή ή τελευταία ευρίσκετο έπ ί τής τουρκικής 
κατακτήσεως τής Εύβοιας έν Εύρίπω μετά  τής Ου- 
γατρός της καί άπήχθη μ ετ αύτής α ιχμάλω τος είς 
Σμύρνην" ότε δέ ό στόλος τής Βενετίας έκυοίευσε 
τήν πόλιν ταύτην τό 1 4 7 2 , έλύτρωσαν μ.έν τήν 
μητέρα έκ τής δουλείας, άλλά τήν θυγατέρα της, 
πωληθεΐσαν ίσως καί μεταβάσαν είς τόν γυναικω- 
νίτην Τούοκου -^ινός μεγιστανος, δέν έξαναεύρον 
πλέον έκεϊ. Ά λλος βλαστό; τού γένους έν Εύβοια 
ήτο ό Αλέξανδρος Σομμαοίπας, δςτις έζη περί τό 
1 4 3 6 , καί κατέλ ιπε μίαν θυγατέρα τήν σύζυγο-

{ ■ ' ) 0 ί χ α : ν ϋ ν  Ιτ ι διατηρούμενοι Σομμαοίτ;» τής Κρήτη; 
φαίνεται ότι κατάγονται ίζ  ένος τω ν έτιι/.οΐτων τεαϊάρω ν τέ
κνων τοΰ Άνδρέα Σομμαρίπα, ών τά ένόμα ταδέν διεοώΟηαα . 
xa! τοΰτο πολύ πιδανόν su" ού παρεδί/Οηταν το ά να τολ ί'ί 
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(1 4 0 9 )  ηοϋ Ίωάννου εκείνου Μωροζίνη (-4- 1 4 8 4 ), | 
τον οποίον είδομεν τό 1 4 7 3  είς δίκην μετά  Χρυ- | 
οίνου τού G’. Σύγχρονος Χουσίνου τού Β Σομμα- 
οίπα ητο καί ό Γεώργιος Σομμαρίπα;, ό περιφηυ-ος 
νομικός τής Βερώνης, τού όποιου εγκώμιο« έγραψεν 
ó Dal Ροζζο, κα ί δστις διετήρει πάντοτε τ ά ; μετά  
τών έν Ελλάδι έξαδέλφων σχέσεις του.

Εκ τώ ν υιών Χρυσίνου του Α ', Νικολώς ό Α δυ
νάστης τί,ς Πάρου ϋ.τάνδρευσε τό 1 4 7 9  την Θυγα
τέρα του Φιωρέντζχν μ έ  Ιωάννην Φραγκίσκον Βε- 
νιέρ, υιόν Μωϋσή τού Α ' Βενιέρ δυνάστου τών Κυ
θήρων, δστις δ ιέπρα ττε μβγάλας εμπορικά; επ ι
χειρήσεις εις συντροφικόν λογαριασμόν μετά  τού 
αδελφού του Προλάμ.ου, κα ί μ άλ ισ τα  μετήρχετο 
τό  έμπόριον ίεράκων θηρευτικών, ώς φαίνετα ι έκ 
πράξεων τ η ; 2 0  ίανουαρίου 1 4 8 3  καί 17 Νοεμ
βρίου 130 0 . Ϋπά τού Νικολώ τήν σοφήν κυβέρνησιν 
άνελαβε κα τά  μ.ικρόν ή Πάρος έκ τών ζημιών, τάς 
οποίας καί αυτή ή νήσος όπέφερε παρά τών Οθω
μανών' τουλάχιστον ό Βαρθολομαίος Δάλλι Σονέτ- 
Tt, δστις έπεσκέφθη ταύτην τό 1 4 8 2 , καθώς καί 
τήν ύπό Χρυσίνου του Β' έξουσιαζομένην Ανδρον, 
ονομάζει τήν Πάρον πολυάνθρωπον καί καρποφό
ρου. Ε π ί τής Ανδρου αναφέρει τήν πόλιν κειμένην 
βορειανοτολικώς, τόν λιμένα, κα ί τήν λιθόκτιστου 
γέφυραν τήν άγουσαν άπό τής πόλεως πρός τόν 
έν μέσω τής θαλάσσης έπ ί βράχου ύψούμενον πύρ
γον. Μεταξύ δε τών μείζονα τιμήν άπολαυόντων 
υποτελών του Νικολώ Δέ Σομμαρίπα, δυνάστου τής 
Πάρου, ανήκε καί ή οικογένεια Δέ Αέουδα, ή τις εγ
καταστημένη έν Νάξω έξουσίαζεν έπί τής Πάρου 
τό τιμάοιον *Ε χισχοπ ιαΥ ά"  άλλ ' δτε ό Σιμωνέλλος 
Δε Λεουοα ήθέλησε τό 1469  νά λάβη κατοχήν τών 
έπ ί τής Πάρου κτημάτων του πατρός καί πάππου 
του, έκώλυσεν αϋτόν ό δυνάστης τής νήσου. Ó Σι- 
μωνέλλος άπετάθη δ ι’ αναφοράς του εις τό σύνηθες 
καταφΰγιον τών καταπιεζομένων έν Ελλάδι υποτε
λών, είς τήν Βενετίαν' ή δημοκρατία εγραψεν έπα- 
νειλημμένως τώ  Νικολώ, κελευουσα αύτώ ΐνα μή 
κρατή περαιτέρω τού π ιστού Δέ Αέουδα τό τ ιμ ά - 
ριον' ό Νικολώς ίιπεσχέθη νά ένδώσγ,, άλλά έπτά  
όλα ετη έτρεφε τόν Σιμωνέλλον μ έ  κενάς μόνον λέ
ξεις. 0 τ ε  δέ ή Γερουσία τήν 2 0  Νοεμβρίου 147 6 
διέταξε τόν ναύαρχον (Capitano del mar) νά άναγ- 
κάση τόν Νικολών διά  παντός μέσου είς υποταγήν, 
είτε διά  λόγων έπιειχών είτε  δυνάμει τών όπλων, 
τό τε  ίιπήχουσεν ό τελευταίος, καί έκτοτε ό οίκος 
Δε Αέουδα έμεινε κάτοχος τώ ν έν ΙΙάρω τιμαρίων 
μέχρ ι τής κατακτήσεως ύπό τών Τούρκων. £ τ ι 
κα τά  τό έτος 1486  άναφέρονται οί Σομμαρίπαι ώς 
δυνάσται τής Πάρου καί Ανδρου, έν φ  ή θυγά- 
τηρ τού ίωάννου Λωρεδάνου έζουσίαζε τή ς Α ντι
πάρου.

Περί τήν ιδίαν ταότην έποχήν ντο  επίσκοπος 
Ά νδρου μοναχό; της, όνόματι Ιάκω βος, δστις διέ- 
τριβε τό  1 483  έν Βενετία, δπου κατέστη πολυ- 
θρύλλητος διά  τόν ακόλαστον αϋτοϋ βίον, ίΐς  
πνευματικός πατήρ τών εύγενών καλογραιών έν
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τώ  μοναστηρίω τού Αγίου Ιερωνύμου είς τοσουτον 
έφθασεν άναιδείας, ώστε μετά  τώ ν πλείστων έ ;  αύ· 
τών ήσέλγησεν, έως δτου τό  τά  πά ντα  είδός συμ- 
βούλιον τών ΔΕΚΑ ήγαγεν αύτόν τήν 24  Νοεμβρίου 
1483  ενώπιον τού βήματός του (α)' προκειμένων 
δέ καταφανών αποδείξεων κατ αύνοϋ, τό συμβού- 
λιον έπελήφθη τής άνακρίσεως έπ ί παοοΟσία τού 
τοποτηρητού τού πατριάρχου τής Βενετίας" καί 
επειδή ό επίσκοπος ήρνείτο τά  πα'ντα, τόν ήνάγ- 
κασαν διά βασάνων είς ομολογίαν. Τότε άπήχθη 
είς προσωρινήν φυλα'κισιν έντός τού φρουρίου του 
Παταυΐου, κα ί μ ετέπειτα , τήν 2 9  Σεπτεμβρίου 
1 4 8 4 , κατεδικάσθη διά  ψηφίσματος τού συμβου
λίου τω ν ΔΕΚΑ είς δεσμά διά  βίου έντός τού 
φρουρίου τής Δαλματίας Σεβενικού. Οϋτος ήν ό τ ε 
λευταίος λατίνος επίσκοπος Ά νδρου, τόν όποιον 
εϋρίσκομεν άναφερόμενον έπ ί τής κυριαρχίας τών 
Σομ.μ.αρίπα.

Απόδειξις τού δ τ ι οί έν Ελλάδι Σομμαρίπαι 
εϊχον πάντοτε σχέσεις στενάς μετά  τώ ν έν Βε
ρών«, συγγενών τω ν, έχομεν τήν κατά τήν 26 
Μαΐου 1 4 8 8  ύπό τού συμβολαιογράφσυ ’ίωάννου 
Φαντίνου Αά Γαλλέσιω γενομένην διαθήκην τού νο
μομαθούς Γεωργίου Σομμαρίπα τής Βερώνης. Ού- 
τος άφίνει έν αύτή κληρονόμους έν πρώ τοι; τούς 
υιούς του, έπειτα  τόν αδελφόν του Πετροφοαγκϊ- 
σκον (β), κα ί τούς υιούς τού άλλου προαποθανόντος 
άόελφού του Βιάγκου, Αντώνιον, Ιάκωβον καί Αυ
γουστίνον. α Ei δέ κα ι άποθάνωσιν, εξακολουθεί 
λέγων έν τή  διαθήκη του, οί προμνησθέντες ανε
ψιοί μου χωρίς νά άφήσωσι τέκνα άρρενα έκ νομί
μου γεννηθέντα γάμου, θέλω καί όρίζω ώστε ή 
ρηθεισα περιουσία μου νά περιέλθη είς τούς μεγα
λοπρεπέστατους έξαδέλφους μου, τόν κύριον Νικο- 
λιύν Σουμμαρίπα δυνάστην τής νήσου Πάρου, καί 
τόν κύριον Χρυσίνον Σ ο ιψ ρα ρ ί.τά  όοΰχα zrjç 's t r -  
âpov, έν τώ Αίγαίω πελάγει (γ). Κ ατά τό  έγγραφον 
τούτο ήδύνατο νά φανή δ τ ι Χρυσίνος ό Β’ έφερε 
τόν τίτλον δουχός τής Ανδρου, καί μέ τούτο συμ
φωνεί πληρέστατα καί ή έν τοίς άρχείοις τού συγ
γενούς οικου Κ αμπάνια σωζομένη γενεαλογία ' άλλ 
επειδή κανέν αυθεντικόν έγγραοον δέν τόν αναφέρει 
ώς δούκα, δέν πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι ό τ ί 
τλος αύτδς ε ίχ ε  τύχει γενικής άναγνωρίσεως' τότε

(α) M isii del Consiglio del X . —  T om . X X I. fol 1 3 5  b. 
f  (·}·) qu i ep iscopus fu il la n ío  protcrvilatis e t  b iscm ao  
abhomiuabitis et d e lesla b ilis , quod malum com m ercium  et 
copulas babueril carnales etiam  per i I lie il os modos cum  eom- 
pluribus m ouialibus d ic li lo c i. . . . .

(6) Καί èv δημοσίφ έγγράφιρ τής βενετικής πολιτεία; από 
3  Ιανουάριου 1 4 8 0  γίνεται μνεία τού Γεωργίου Σομμαρίπα 
μετά του υιού του Ίω άννου, του αδελφού του Πετροφραγχίσχου 
χα ΐ τού ανεψιού του Α ντω νίου.

ΐγ ) « Ilom  se  Ιί predict! m ie Cusini manehassono s io e  fi-  
iiis  m asculis de legitim o m alrim onio p rocrcalis, voglio  e t  
ordino, ebo la dila mia la c u li i  deregna e  vada ali M aguifici 
m ie Cusiui, m iser N icolù Summaripa Siguor dolía ¡sella de Po
ros e l  a m iser Corsiuo Sum m aripa Duca do Audro ία  A rci- 

pclago. ·
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μάλιστα ■ ήθελεν είσθαι γελοϊον νά προσελάμβανέ 
τ ις  τοιοϋτον τίτλον, δτε οί δυνάσται τού Αιγαίου 
μόλις ήσαν εις χατάστασιν νά ύπερασπισθώσι τάς 
νήσους των κατά τής δυνάμεως τών Οθωμανών. 
Τοιουτοτρόπως ήπειλει τό 1 4 9 0  ό στόλος Βαγια- 
ζήτ τού Β' τό Αιγαίο«, καί μάλιστα ταότην τήν 
φοράν κατευθυνόμενος προς τήν ΙΙάρον, όπως εκδίω 
ξη άπό τής κτήσεως αύτής Νικολών τόν .Α' Σομ- 
μαρίπαν. Μετά τοιοϋτον άκουσμα άπέπλευσε πά- 
ραυτα ό Νικολώς Καπέλλος προβλεπτής τού στόλου 
τής Βενετίας μέ τέσσαρα κάτεργα  είς Πάρον, ινα 
εξασφάλιση τάς κτήσεις τών Βενετών καί τώ ν συμ
μάχων έν τψ  Α ίγαίω . Νικολώς ό Λ' έχάρη τά  μ έ
γ ισ τα  μαθών τήν άφ’ξιν τού βενετικού στολίσκου, 
άνεπέτασε τήν σημαίαν τής δημοκρατίας καί έ
στειλε τόν αρχιεπίσκοπον ΙΙαροναξίας πρός τον 
Καπέλλον μ έ προτάσεις νά παραχώρηση τήν νήσον 
του έπ ί αποζημιώσει τ ιν ί είς τήν Βενετίαν. II πρό- 
τασις δέν εύρήκεν υποδοχήν' έν τούτοις έδόθη ή ά
δεια τα» Νικολώ νά τεθή ύπό τήν Βενετικήν προστα
σίαν, καί νά ύψοΐ έν τώ  μέλλοντι έπ ί τώ ν επάλ
ξεων του πύργου του τήν σημαίαν τής δημοκρα
τ ία ς, φέρουσαν τόν λέοντα του άγιου Μάρκου. Οθεν 
οί Οθωμανοί παρητήθησαν καί ταύτην τήν φοράν 
άπό τού σκοπού των. Τόν σκοπόν Νικολώ τού Α' 
τής Πάρου ίνα παραχώρηση, τήν νήσον του τοίς Βε- 
νετοϊς, μαρτυρεί καί τό μυστικόν τής Γερουσίας 
ψήφισμα κατά  τήν 10 Σεπτεμβρίου 1 4 9 0 . Τήν 5 
Ιουνίου ε ίχ ε  γράψει περί τούτου ό προβλεπτής του 

βενετικού στόλου Ν ιχολώ; Πιζάνης πρός τό  συμ- 
βούλιον τών ΛΚΚ.Α, χα ί ώσαύτως τήν 8 του αυτού 
μηνός ε ίχ ιν  άποστείλει πρός τήν Γερουσίαν γράμ 
μα  τής προτεραία; έκ χειρός Νικολάου αρχιεπισκό
που Παροναξίας. Οί κάτοικοι τής Νάξου καί Πάρου 
ήσθάνοντο εαυτούς πολύ ατυχείς ύπό τήν κυβέρνησιν 
τώ ν μικρών δυναστών τω ν, επειδή  ό σουλτάν Βα- 
γ ια ζή τ ό Β' άφηνε τούς στόλους του συχνότατα νά 
περιπλέωσι τό  Αίγαϊον, έν ώ ό δούξ Ιωάννης ά Γ ’ 
τής Νάξου καί Νικολώς ό Α τής Πάρου ούδέν έ- 
πραττον είς άμυναν, ή μάλλον άν καί εϊχον τήν 
καλλιτέραν θέλησιν δέν ήδύναντο νά κάμωσι τ ί  
ποτε. Διά τούτο οί κάτοικοι προσέφερον εαυτούς 
είς τόν β  ενετόν προβλεπτήν παραδοθέντε; είς τήν 
Βενετίαν. Αλλ ό Πιζάνης δέν ήθελε νά ένδώση είς 
τά ς προτάσεις τω ν πρίν έξετάσνι τά  φρονήματα έν 
Βενετία. 11 Γερουσία διέταξεν)αύτώ πρώτης περιστά- 
σεως τυχούσης νά πλεύση είς Νάξον, καί νά παρα- 
στήση τώ  δουκί τήν άπηλπισμένην θεσιν του, νά 
περιποιηθή όμως, δ τ ι π ρά ττε ι τούτο αύθορμήτως 
καί δ/_ι κ α τ’εντολήν τής δημοκρατίας, κα ί εάν ή 
θελεν εύρεϊ τόν Κρϊσπον ενδιάθετον νά παραχώρηση 
τάς νήσους του, νά προσδιορίση αύτώ έτησίαν διά 
βίου σύνταξιν' άλλ' δ ,τ ι δή ποτε καί άν ήθελε πρά· 
ξει νά δώση περί τούτου τά χ ισ τα  πληροφορίας είς 
Βενετίαν. Ημείς βλεπομεν δ τ ι ό Νικολώ; τής Πά
ρου δέν εδυσκολεύετο νά άλλάξη τήν άβέβαιον η
γεμονικήν τουΰπαρξιν μετά τού ειρηνικού ιδιωτικού 
βίου, καί α ιτ ία , δ ι’ ήν ή Βενετία δέν έδέχετο νά

προσάρτηση τήν Πάρον, ήτο άναμφιβόλως, δτι ό 
δούξ Ιωάννη; ό Γ ’ δέν ουγκατετίθετο νά παραι- 
τηθή τόσον εύθηνά τής έπ ί τής Πάρου έπικυρι- 
αρχιας.

Μετά ταύτα  ήκολούθησαν ετη  τινά ειρήνης, διαρ- 
κούντων τών όποι&»ν ούό’έν παρεδόθη ήμϊν περί τής 
ιστορίας τών νήσων Πάρου καί Ανδρου, άν κ α ίπ ιρ ί  
τόν αύτόν χρόνον, 149  4, συνέβη είς Νάξον α ιμ α 
τηρά έπανάστασις, λήξασα με τόν φόνον του 0ου- 
κός Ιωάννου τού Γ’ Κρίσπου (1 4 8 0 — 1494) καί 
τήν εξαετή κατάσχεσιν τής νήσου ύπό τής Β ε
νετίας (*).

Τό 1 3 0 0  άπέθανε καί ό Χρυσίνος ά Β’, δυνά
στης τής Ανδρου, επ ί τής νήσου του, κ α τα λ ιπ ώ ν  
εκτός τών υιών του Βέρτου καί Γασπάρου, έκ τώ ν  
όποιων ό δεύτερος είχε δώσει τό 1 4 8 6  τήν θυγα
τέρα του είς γάμον τώ  Δομινίκω Μάρκου Νιχολιύ 
Ζεντάνη, καί πρεσβύτερόν τινα υίόν νόθον, όνόματι 
Νικολών, δστις εύθύς μ ετά  τόν θάνατον του π α 
τρός του, εσφετεοίσθη τήν έπ ί τής Ανδρου έ -
* I**ςουσ·.αν  ̂ ).

( Έ .π ί τ α ι  τό τ ι .Ιο ς .)

ΝΕΡΟΤΤΣΟΣ.

Α 1 1 0  Σ  Π Α Σ Μ Α
ΓΠΟΜ .Μ ΓυΙΑ ΤΩ Ν  λ ν έ κ α ο τ ω ν .
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Σπανίω; συμβαίνει νά λάβω άνά χειρ ας τήν 
γραφίδα, καί νά μή έλθωσιν είς τήν μνήμην μου 
ή Κυρία Geoffrin καί τά  δώρά τη ς ' τ ίς  δέ ή Κ. 
G eoffrin; II κυρία αυτη ήτο τόν παρελθόντα αιώνα 
ή Ασπασία τώ ν νέων Αθηνών, περί τήν  όποιαν 
συρρέοντες καί Σωκράτει; κα ί Περικλείς ένετρύ- 
φων έν τώ κάλλει αυτής καί τή  ευφυΐα. 11 δεύ
τερα όμως αύτή Ασπασία είχε κα ί συνήθειαν τής 
όποιας, άν δέν έλησμόνησα τήν ιστορίαν, ¿στερείτο 
πάντη  ή προκάτοχός τη ς ' ώ .όμαζε χωρίς πολλου 
δισταγμού τούς περ ί αυτήν σοφούς W tes ήτοι

(*) "Οτι Ιωάννη; ο Γ’ ΚρΤστν; iä v  ίφονεύΟη τ6 4 1 8 7  Δ-, 
πλτ,ροοορε: έσφαλμένω; ό Sauger (μ. 287), 4λλ4 τό 1494, i -  
χτός τών άςιοπίβτων β;νετών ιστορικών, καί μάλιστα τού Xav- 
αγέρου xal Βίμ6ον, »¡Λ τ α  Αλών έν τή Βί6λω τών Άποόίήτων 
χαί εν τώ Mapx-.ανώ Κώδηχι περιεχομένων εγγράφων τή ; πο
λιτεία;, ίειχιύει καί ή  νεωστί ύτ.ό τού χόμητο; Ιουλίου Βόρ
ιο υ  έν Με'ιολάνοις.ίημοσιευβεΤσ« περιήγησι; τού Κ ά ζ ο / . α ,  ιατά 
την όποιαν ό βάνατο; τού Ίωάννου συνέβη περί την 20 Σ επτεμ

βρίου 179».
(**) Ό  Sauger αναφέρει χ α | δύω ά λλου; υίοΰ;, τόν Ίω άν- 

βτ,ν χα! Μάρκον, έχ  τώ ν όποιων ό εΤ; μεταναστέυσα; εϊ; Γχλ- 
λίαν, χαΐ 6 δε ίτερο; ε ί;  Σαυοίαν, άφήχαν έ χε ι απογόνου; ’ά λλ  ϊ 
τού σ .γγραφέω ; τούτου ή περί τήν έίαχρίβωσιν τή ; άληβεία; ο
λιγωρία είνε γνωστή, ώστε δέν δύναταί τις -/ά δώση πίσην ·■.; 
τά  πμρ' αυτού λεγόμενο.
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Βοιωτούς (καί μά  τήν αλήθειαν ύποπτεύω ο τι. κατά 
τόν σημερινόν τής ετυμολογίας συρμόν, έκ τών 
Βοιωτών γενβαλογεϊται ή λέξις εκείνη τώ ν Γάλ
λων), καί έφιλοδώοει κ α τ’ έτος ττρός έκαστον 
αυτών άνά βρχκίον έκ βε./ονάον.

Αλλά πρός τ (  τό σεμνόν τούτο έπίθετον καί τά 
σεμνότερον δώρον; Κ ατά  δυστυχίαν οί ύπομνημχ- 
τισ τα ί, όσους εγώ  τούλ.άχιστον άνέγνων, άναφερουσι 
μέν το πράγμα , σιωπώσιν όμως ώ ; προ; τό ση- 
μαινόμενον' αλλά τ ις  φίλος μου, τής Γερμανίας μου
σοτραφής, βαθύς περί τήν ερμηνευτικήν, βέβαιοί 
οτι, κ ατά  τήν έννοιαν τής ωραίας Γαλλίδος, βοιω· 
τιχζουσιν οί καταγινόμενοι εις τά  γρ ά μ μ α τα , καί 
οτι τούτο μόνον κερδαίνουσι, τό  νά κατατρίβωσι 
κχθήμενοι κα ί έγκύπτοντες τάς άναξυαίδας των.

Απλούς έγώ  τώ ν γραμμάτω ν λάτρ ις, δικαίωμα 
ψήφου οϋτ’ ήξκόθην οϋδ’ ήξίωσα ποθποτε περί τά  
τοιχύτα* άγνοώ άρα άν όρθή η όχι ή ερμηνεία' 
τούτο μόνον δεν διστάζω  νά ομολογήσω, οτι όσά- 
κις εως εσχάτων μοί ήρχετο ό'ρεξις νά γράψω ανέκ
δοτα, περιηγήσεις ή υπομνήματα, μού έβασάνιζεν 
ανηλεώς τόν νούν ή ερμηνεία τού φίλου μου. Εάν 
έγώ, άνελογιζόμην, κερδαίνω δ ,τ ι έλεγεν έν παρα- 
βολαίς ή Κ. ΟροίΓπ'η, κερδαίνουσι τ ι  τά χ α  άξιο- 
λογιότερον οί άναγνώσταί μ ο υ ; τ ί  άν μανθάνωσιν 
•ήθη καί έθιμα παλχιωθέντα η παλαιούμενα άδια - 
κόπως, ένεκα τώ ν νεωτερισμών τούς όποιους άεν- 
νάως προχέει ό άτμός;

Εν τοιοϋτοις ταλ.αντευόμενος διέκοψα πρό πολλού 
τήν δημοσίευσιν όπου.νημάτων,οΰδ ήθελον ΐσως έπα- 
ναλάβει αυτήν, εάν δέν μ  ένεθάρρυνε γηραιός τις 
γείτω ν τής Κ. βοοΗτίη. 0  γείτω ν ούτος φαίνεται 
ανήρ σοφίς οΰ μόνον τήν θεωρίαν άλλά καί τήν 
πράζ'.ν' δ ιότι πολλάκις έπεκαλέσθη, ώς ήκουσα, 
τήν μαρτυρίαν αύτού καί ή έκ πρακτικών άνδρών 
συγκροτουυ,ένη τών Ελλήνων Βουλή. Εγώ μάλι
στα καί δμολογώ, φιλαλήθειας ένεκα, ό τι έκ τών 
επικλήσεων τούτων έξυπνισθείς, άνέγνων τό γνω
στότερο-* τών συγγραμμάτων του.

’ΐδού λοιπόν τ ί  λέγει ή μάλλον τ ί  έλεγε, διότι 
μετέβη πρό μ.ικρού εις άλλα ; σκη*άς, ό γείτω ν ού
τος τής Γαλλίδος μου'

κ Οί καταγινόμενοι περί τήν έρευναν τώ ν προό
δων τού πολιτισμού καί τών τεχνώ ν, εύγνωμο- 
νούσι βεβαίως πρός τόν μετριόφρονα ιστορικόν τόν 
άναγοάφοντα ήθη καί έθιμα τοπ ικ ά - ίσως δέ και 
εύχονται όπως οί άξιούντες όνομα μεγάλου Ιστοριο
γράφου, συντέμνοντες ένίοτε τάς διηγήσεις τών 
στρατιωτικών έξελιγμών ή τών πολ.ιτικών σκευω
ριών, ζωγραφώσι τήν όψιν τών αιθουσών ( καί τών 
κοιτωνων τών πατέρων ήαών (α).®

Καί τω όντι, καταλιπώ ν τήν έςιστορησιν τής 
βασιλείας Καρόλου τού Β' ό περιφανής εκείνος τής 
Μεγάλης Βρετανίας Ιστορικός, συγκατεβη νά περι- 
γράψνί μετά  σπανίας απροσωποληψίας τήν κοινωνι
κήν κατάσ-ασιν τής ιδίας πατρίδος περί τά  τέλη

210 ΠΑΝ< !

(α ) M acaulay, i t c  h istorj οΓ i-nfetond. ' / t i .  I, tii.ip . JIj.

τής ΙΖ- έκατονταετηρίδος, χαριεστάτην τινά  ανά
παυλαν καί τεοπνότατον σταθμόν αναψυχής πα - 
ρεντιθείς τώ αναγνώστη) τό Γ ' κεφάλαιον τής ιστο
ρίας αύτού. Καί ίνα κα τα ϊείξ /ι τήν έν διαστήματι 
εκατόν καί πεντήκοντα έτών γενομένην, ούχί α
πλώς βελτίωσιν άλλά άλλοίωσιν τής καταστάσεως 
ταύτης, καταβα ίνιι καί εις τά  ταπεινότερα, έξει- 
κονίζων μ ε τ’ ακρίβειας πώς έτρωγον, πώς έ/.οι- 
μώντο, πώς περιεπάτουν, πώς εύθύμουν, πώς συν- 
ωμίλουν άλλοτε οί συμπολϊται αύτού, όποϊαι ήσαν 
α ί όδοί, όποϊαι α ί σχέσεις, όποια ή συμπεριφορά 
καί όποια τ ά  κυρίως λεγόμενα ήθη. 0  Ελλην ανα
γνώστης άπορεί μανθάνων, ο τι καί έν αύτή τή  δει
νότερα παραλυσία τής αυτοκρατορίας τού Κωνσταν
τίνου, ουδέποτε συνέβησαν όσα πρό μιας μόνον καί 
ήμισείας έκατονταετηρίδος έν τή  πατρ ίδ ι τού Πήλ 
και τού Κάνιγκος. Οί Α γγλοι έκοιμώντο κεχαρα- 
κωμένοι, όπλα καί λίθους καί ζέον ύδωρ έχοντες 
παρακείμενα όπως άποκρούωσι τάς συμμορίας τών 
ληστών- εις αύτού τού Λονδίνου τάς βορβορώδεις 
όδούς περιήρχοντο αίσχρόβιοι άρπάζοντες ατιμω 
ρητί τάς γυναίκας, “ χα ι ärfipu/coi άγριοι, σχεόάν  
ώς· ri/C KaJ.hipoprtaQ  oi ' Ιχύο Ι εγύρ ενο ν  χ ά .Ι-  
Jo rzec  ζίφη , e rώ γ ν ε α ιχ ιc  I ψ ίγ ιψ ι  οι ty a -L lv r  
βαρβάρονς y a J ito ix  (α). s Καί πότε ταύτα ; δτε 
όλίγας ώρα; μακράν τής νήσου τών Βρετανών, 
κατά  τήν απέναντι παραλίαν, ήκμαζεν ή γλυκύτης 
τών ηθών καί ό πολιτισμός τού κράτους Λοδοβίκου 
τού ΙΑ', δτε Οεηγόρος καί χάριτος πλήθουσα έξήρ- 
χετο  έκ τών -/ειλέω·« τού Βοσσουέτ ή φωνή, ότε 
τά  ήθη τού Ρα’σίν έρρύθμιζον τήν καρδίαν,_ καί 
κατεσπάρασσε τό  ελάττω μ α  ή φλογερά μάστιξ τού 
Μολιέρ, οτε έν ένί λόγω άθρόκ ήχθουν έν Γαλλία 
πάντα  τά  είδη τής υπεροχής. Ενώ ένταύθα τής 
Σεβινιέ ή γραφίς ήμιλλάτο πρός τόν καλαμον άρι
στων συγγραφέων, έκεΐ, εν Α γγλία , ή βασιλις Μα- 
ρία, ήτις έθεωρείτο ύπό τών συγχρόνων ίξο χο ς  ri/r  
.r c i id s ta r ,  μή διακρίνουσα τήν Ονομαστικήν άπό 
τής Γενικής, καί άπό τού Ενεργητικού τό Π χθητι- 
κόν ρήμα, έγραφε' « τό βιβλίον τούτο έδόθη ό 
βασιλεύς καί έγώ δτε έστέφθημεν. » (This bonk 
was given ihe King and I. a t our eoroua(ion).

Εάν άρχ τοιούτος ιστορικός συγκαταοαινη, ως 
ειπον, εις περιγραφήν αρχαιότερων συνηθειών, ό ι- 
δακτικω τάτην εκλαμβάνω·* αύτήν, δέν θελουσιν ί 
σως θεωρηθή δλως ανωφελείς αί σκιαγραφία’, εις α ; 
έμφιλοχωοώ καί έγώ  ένίοτε. Ισως ή έειστόρησις 
πραγμάτω ν, ευτελών καθ έαυτά, άναξία προσοχής 
κοίνεται σήμερον" άλλά θέλει φανή τοιαύτη και εις 
τούς μεθ ήμάς ; ϊδετε  μετά πόσης έπιμιλειας πε- 
ρισυνάγομεν καί τά  ελάχιστα  συντρίμματα τών 
αρχαίων επιγραφών" όπόσαι θυσίαι γίνονται χάριν 
άνακαλύψεω; τοιούτων, πόσοι άνδρες έγκριτοι ασχο
λούνται εις τήν άνάγνωσιν αύτών καί τήν ερμηνείαν. 
Π Ά λάκις κατά τήν άνεύρεσιν νέου τινός ονόματος, 
περιγραφής τίνος άγνωστου εθίμου, τελείτα ι ούτως 
είπε 'ν  πανήγυρις. Καί πρό; τ ί  ταύτα  ; Γίνονται 

(α ) Αϋτ.

Ω Ρ Α . 11 A Κ Α Ω 1* Α.

τά χ α  χάριν περισπασμού, πρό; θεραπείαν αηδίας 
καί κόρου, ή είναι ϋπερσάρκωσις πολυτελεία; φιλο
λογικής ; Ούδέν τούτων’ διότι άνευ τής λεπτομε
ρούς, δεδόσθω καί μικρολόγου ταύτης έρίύνης, πό- 
θεν άλλοθεν θέλουεν ποριοθή ειδήσεις ακριβείς πώς 
ήρςατο καί πώς προέκοψεν ή περί τήν πολιτείαν, 
τήν κοινωνίαν, τάς έπιστήμας καί τάς τεχνας πρόο
δος ; κα ί πόθεν άλλοθεν θέλομεν έξάξει ασφαλέστερα 
συμπεράσματα ώ ; πρός τήν όδάν τήν όποιαν πρέ
πει νά πατήσωμεν βαίνοντες π-ός τόν πολιτισμόν ; 
Αλλά νή Αία ούτε ήόονή; στερείται ή τοιαύτη έ 
ρευνα' ώ ; υιό; αναπολώ μετα  πόθου τάς έίεις τού 
πατρός καί τής μητρός* καί φαίνεται μοι ότι α 
κούω ετι τήν γλυκεϊαν αύτών φωνήν καί τα  πατρικά 
παραγγέλματα , καί συμβιώ, καί συνδιαλέγομαι,καί 
συντέρπομαι μ ετ αύτών.

Μ ιστορία μάλιστα τού ελληνικού έθνους έχει 0- 
πέρ πάσαν άλλην, κατ εμέ, ανάγκην τής βοήθεια; 
τώ ν τοιούτων περιγράφουν' ό ιότι ούόεν άλλο, φρονώ, 
ένέδωκε μετά  τοσαύτη; τα χύτη τος καί προθυμία; 
εις τήν έπενέργειαν τού πολ,ιτισμού όσον τό ήμέ- 
τερον. ί ί ;  πρό μικρού είδομεν, έν τή  Α γγλία  αυτή, 
κα ίτοι κείμενη πλησιέστατα τής Γαλλίας, ή έςη- 
μέρωσις τώ ν ηθών έγένετο μετά  μεγίστης βραδυ- 
τήτος, ενώ ένταύθα, εί καί μόλις πρό εΐκοσιν έτών 
συνεστάθη τακτική  συγκοινωνία μετά  τής Αύσεω;, 
ή μεταρρύθμισις υπήρξε τω όντι αξιοσημείωτος. Λέ- 
γων δέ μεταρρύθμισιν δέν έννοώ τήν πολιτικήν,διότι 
περί ταύτης ούτε σκοπόν οϋτ ευκαιρίαν έχω  νά 
ομιλήσω' άλλά τήν κοινωνικήν,πολλάκις δλως ανεξ
άρτητον εκείνης. H πολιτεία  καί ή κοινωνία, ίνα 
προκόψωσι, δέν είναι ανάγκη νά συμβαδίζωσΓ διό 
καί πολλάκις είδομεν τήν μέν μίαν διατρέχουσαν 
σκολιωτάτην οδόν, τήν δέ άλλην έχουσαν τήν πο
ρείαν εύρυθμον καί ομαλήν' ή μ ία  δέν αναχα ιτίζει 
τόν ρούν τής άλλης, σίίς πάσα πειραματική έπ ι- 
στήμη, λέγει ό αυτός ίστοοικός, τείνει πρός τήν τε- 
λειοποίησιν, οϋτω κ α ί ό άνθρωπο; έχει έμφυτον τήν 
επιθυμίαν τής ιδίας αύτού βελτιώσεως. Πολλάκις 
μόναι α ί δύο αϋται άρχαί, καί το ι καταπολεμηθεί- 
σαι ύπό ό'εινοτάτων δημοσίων συμφορών καί ύπό 
πονηρών θεσμών, προήγαγον όμως έν τά χ ε ι τόν πο
λιτισμόν. Καί τά  πλέον αλλεπάλληλα δημόσια 
δυστυχήματα, καί ή πλέον συνεχής καί αδιάκοπος 
κακή κυβέρνησις, δέν ίσχύουσι νά καταφέρωσιν »ν 
έθνος είς π τω χείαν , όσον ή σταθερά πρόοδος τών 
φυσικών επιστημών καί οί ανένδοτοι έκαστου α γώ 
νες χάριν βελτιώσεως τής ιδίας καταστάσεως, άπο- 
δεικνύουσιν αύτό εϋδαιμον. Καί πολλάκις παρετη- 
ρήθη ό τι σπατάλα ι, βαρείς φόροι, παράλογοι τής 
εμπορίας περιορισμοί, διεφθαρμένα δικαστήρια, ο
λέθριοι πόλεμοι, συνωμοσίαι,διωγμοί, πυρκαϊαί, κα
τακλυσμοί, δέν κατέστρεψαν τάς περιουσίας τών 
πολιτώ ν μ ε ιά  τής αύτής ταχύτητος μεθ’ ής κατε- 
σκευάσίησαν ϋπ ’ αύτών a (*).

Αν ήτο ανάγκη νά ύποστηριχθή καί διά  παρα-

Γ) Αύτ.

δειγμάτω ν ή αναμφισβήτητος «Οτη αλήθεια,θά πα- 
ρέπεμπον τόν αναγνώστην εις τήν Τουρκίαν. Γ-.ς 
τόν ιϋραϊον αλλά πολυσύμφορον τούτον τόπον συμ- 
βαίνουσιν έπ ί πολλά ; εκατονταετηρίδας όσα πεοι- 
γράφονται έν τή  ανωτέρω περικοπή.Τοσούτω μ ά λ ι
στα άπαραλλάκτως συμβαίνουσιν, ώστε ύποπτεύω 
οτι τού κράτους εκείνου τή* εικόνα έχων πρό ότοθα/.- 
μών έγραφεν 6 άγγλος ιστορικός. Καί όμως τοιαύτη 
καί^τοσαϋτη ή δραστηριότης, καί ή ενέργεια, καί ή 
ηθική δύναμι; τώ ν πασχόντων χριστιανώ ν, ώστε 
κατά  πολλά, ώ ; φέρ ειπεϊν κατά  τήν εμπορίαν 
καί τήν  ναυτιλίαν, καί ακμάζει παρ’ αύτοί; ό π ο 
λιτισμός.

Κατά τήν γνώμην μου /.οιπόν, ούδέν έθνος μετά 
τοσαύτη; προθυμία; ήσπάσθη, ούτε τοσούτον ευκό
λως παρεδέχθη τούς καρπούς τού πολιτισμού, όσον 
τό ελληνικόν. Ϊσως τις όμολογών μέν τήν αλήθειαν 
ταύτην, άλλ’ όλως άπειρος τή ; ανθρώπινη; ούσεω;, 
ή καί πικρόχολος ασκητής, κακίζη τήν καινοτο
μ ία  ν, δ ιό τι περί τήν εκλογήν δέν υπήρξε διάκρι- 
σις. Μή λησμονώμεν όμως ότι ώς καί πανταχοΰ 
Ουτω καί παρ' ήμ.ϊν τοιαύτη δυστυχώ ; ή ροπή τώ ν 
ανθρώπων' άγαπώμεν φύσει, ιύς έλεγε καί ό Αρι
στοτέλης, νά μιμώυ.εθα τά  εόκολώτερα, διότι 
καί άρεστότεοα, κα ί μάλιστα οσάκις ύπογραμ.- 
μάν έχωυ.εν έθνη μεγάλα, έπ ί τής κορυ
φής τού πολιτισμού καδήμενα. Αί μικραί τής 
άρχαιότητο; πολιτεία ι έμ.ιμούντο τά ς Αθήνας' άλλα 
καί αί λθήναι δέν έφιλοτιμήθηοαν αρα, ότε ■?¡ 
'Ρώμη έςουσίαζε τόν κόσμον, νά μιμηθώσιν αύτήν ; 
Καί σημειωτέον ό τι δέν ύπήρχον τότε τύπος καί 
άτμός, οί δύο ούτοι ευρύτατοι οχετοί δ ι’ών άφθονο; 
κα ί ακατάσχετος εισβάλλει εί; τά ς κοινωνίας τών 
ξένων εθίμων καί ήθών ό κατακλυσμός. Εάν τά  κύ
ματα  τούτου συμπαρασύρωσι καί πονηρά μ ε τ ’ α γ α 
θών, φραγμόν, καί φραγμόν ανυπέρβλητον, έχομε·* 
ν' άντιτάξωμεν τήν αγωγήν, ο ίχ ί  τήν τού 
νοό; διά τώ ν γραμμάτω ν, αυτη είναι πλάνη τρο
μερά καταστρέφουσα καί ίδ ιώ τας καί πολιτε ία ς, 
άλλά τήν τ ή ; ψυχής διά τών γονέων καί τής Ορη - 
σκείας.ΙΙάσα άρα μεμψιμοιρία ανωφελή;.Μή λησμο - 
νώμεν πρό; τούτοι; ότι καί τών έπωφελεστέρων μ ε - 
ταοολ.ών τήν παραδοχήν παρακολουθούσι πολλάκις 
άτοπ ία ι. Αλλά πρέπει διά τούτο νά μένωμ.εν ακ ί
νητοι, φοβούμενοι τάς βελτιώσει; ; Εζ έναντίας, 
ταύτας μέν ανάγκη νά άσπα,ώμεΟα προθύμως, ε
κείνα; δε, καθό μάλιστα πρόσκαιρους, νά μ.ετριάζι*,- 
μεν διά  συνέσεως καί δ·. άγρυπνου προσοχής.

Ó πόλεμος έμάστ-.ζεν είσέτι τό πρόσωπον τής , 
Ελλάδος ότε ήλθεν ό Κυβερνήτης" καί όμως οί γο 
νείς, καί τό τ ίμ η μ α  τού άρτου αύτών κατέβαλον 
ίνα συστήσωσι σχολεία. Τό Κρανίόιον, όπου έλα- 
λείτο κ α τ’ έξαίρετον ή αλβανική, συνεισέφερε μ ε
ταξύ των πρώτων καί μετά  πλείστης γενναιότητος 
χάριν σχολείων. Ενθυμούμαι ότι μετά τών άλλω* 
συνδρομών άνέγνων καί ταύτην' σ ϊω . Λέκας, 
κατ' άπόφασιν τού έκτ. επιτρόπου διά  παράβασί*

1 τινα είς σωφρονισμόν, προσφέρει γρ. 30 0 . εΠερίερ-
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γος άλλά κατανυκτιχή  τω όντι ποινή, τιμώ σα τόν 
αύθαιρέτως έπ:βαλόντα αύτήν Κ ιχ. Καλλέργτ,ν. 
Τήν εποχήν εκείνην, ώς καί άλλοτε εϊπον, χάος ή
σαν καί α ί πλέον διακεκριμένα; ί»~οορβσί*ε· καί 
διοικητική, καί δ ικαστική, καί στρατιω τική, καί 
όλαι α ί άλλα ι, τοσούτω ήσαν συγκεχυμέναι καί αό
ριστοι, ώστε καί 6 έξ Κπσανησαυ νομομαθής Βιάρος 
κατεδίκαζεν εις δ ή μ ε ισ ιν  δ ι εγκυκλίου τά  χρήματα  
των κατοίκων τού νομού τον όποιον διεύθυνε, καί 
αυτός ί τ ι  ό Κυβερνήτης, μεταβάλλων ποινήν κε· 
οαλικήν, προσέταττεν απλώς τήν χρ ά τη σ ιν  των ε 
νόχων μ έ χ ρ ι  δει¡τέρας δ ια τα γή ς  (*).

Αλλ’ είναι αδύνατον νά έννοήσωμεν τόν πρός 
τήν  παιδείαν ζήλον τών ανθρώπων εκείνων εάν δέν 
συμπαραβάλωμεν τάς θυσίας αυτών, τάς ίδ ιω τικάς 
εννοώ, προς όσας προίττομεν ήμεϊς σήμερον. Εν γρό- 
σιον τής εποχής έκείντ,ς αναλογεί πρός μίαν δραχ- 
μήν'άνάγχη δέ νά σημειώσω καί τούτο, δτι δ ιά  τήν 
έπελθούσαν ευπορίαν εύκολώτερονδαπανώμεν σήμερον 
μ ίαν δραχμήν,ή τότε ένα παράν. Καί όμως πολλοί, 
άπειροι ήσαν οί συνεισφέροντες < 00  καί 2 0 0  καί 
3 0 0 , καί 5 0 0 , καί 4 000  γρόσια υπέρ σχολείων. 
Εντός ολίγων ήμερων συνεκροτοϋντο ποσά έκ πέντε 
καί οκτώ  καί δέκα χιλ ιάδων γροσίων ήτοι δ ρ α χ 
μών, καί ταύτα  ί ι  εράνων ούχμ όμογενών έκτος 
τής Ελλάδος ή εκτός τής επαρχίας, άλλά κατοίκων 
τού μέρους εκείνου όπου προέκειτο νά ίδρυθή τό 
σχολεϊον.

Καί ταύτα  μέν οί λ ιμώ ττοντε; εκείνοι' τ ι  
δέ θυσιάζομεν σήμερον ήμεϊς οί έντός τής Ελ
λάδος, οί πολλώ εκείνων εύπορώτεροι ; ΟΙ κ α τά 
λογοι τών συνεισφορών όσοι δημοσιεύονται δ ιά  τών 
έφημερίόων άς άπαντήσωσιν' εγώ  δέ καί ήκουσά 
τινα  είπόντα επ ί γενικής συνελεύσεως' α πρός τ ί  
νά συνδράμωμεν ήμεϊς, άφοΰ στέλλωσι χρήματα 
οί έςω όμογενείς;»Καί όμως, πράγμα αξιοσημείωτου! 
εκείνοι οί τοσουτον μεοιμνώντες ύπέρ τής έκπαιδεύ- 
σεως τών υιών, άπεκρουον έντόνως τήν τώ ν θυγα
τέρων. Ετεεμον μήπω ς, μανθάνουσαι γοάμματα , 
μεταχειρ ίζω νται αύτά ώς όργανον άτοπου άνταπο- 
κρίσεως. Ο λίγα όμως έτη  παοήλθον έκτοτε, καί 
ή  απηρχαιωμένη εκείνη πρόληψις άνετράπη διά μιάς 
καί εκ θεμελίων, καί δόξα εναντία έπλημμύοισεν 
άκαθέκτως σύμπασαν τήν Ελλάδα. Ούδέ γωνίαν 
αυτής ευρίσκεις σήμερον άνευ σχολείου κορασίων, 
ούδέ πατέρα  ή μητέρα μή  φλεγομένους ύπό τού π ό 
θου τής έκπαιδεύσεως τών ιδίων θυγατέρων, ϋ  έ
ρως τής έκπαιόεύσεως τού γυναικείου φύλου κατέ- 
κτησε, χάρις εις τό παράδειγμα τής έλευθέρας Ελ
λάδος, καί αυτήν τήν  δούλη/, τήν τ ε  ύπό τούς 
Τούρκου; καί τήν ύπό τούς Αγγλους, καί γυναικών 
φροντιστήρια ίδρύθησαν καί εις έκείνας τάς χώρας, 
όπου πρό αιώνων δεν είχεν άκουσθή ή γλυκεία τού 
Πλάτωνος ή τού Χρυσοστόμου φωνή.

Τοιαύτη τα χ ε ία  καί απότομος μεταβολή άπέ

(" )  "Ο ρο  δ ιά τ α γ μ α  τ ή ι  5  'is u A . 1 8 2 9 ,  i r s '  i p .  1 3 ,3 1 3 .

τής πλάνης εις τήν αλήθειαν δέν απαντάται ίσως 
έν τ γ  ιστορία.

Ενθυμούμαι ό τι τό 1 8 2 8  έτος, τήν 2 5  Νοεμ
βρίου, έπεσκεφθην κυρίαν έορτάζουσαν τήν ήμέραν 
εκείνην. Αί κύριαι τό τε , όσον υψηλή καί άν ήτο ή 
κοινωνική ταξις εις ίν  άνήκον, προσέφερον μόναι 
πρός τόν ξένον τό γ.ίνχ'ον καί τόν χαφ εν , καί μετά 
ταύτα  ίστάιιεναι ιός αγάλματα  περιέμενον νά λά- 
βωσιν όπίσω τό κύπελλον. Ποσάκις ό Ι τ ι  αγένειος 
εγώ, κατέκαυσα σπεύδων καί χε ίλη  καί γλώσσαν, 
μή  άνεχόμενος νά βλέπω κατέναντι μου ώς ϋπηρέ- 
τ ιδ α  τήν πρωτίστην ά ρ γό ντισ σ α ν  τής Πελοποννή- 
σου! ‘11 έορτάζουσα όμως ούτε έκ τής Πελοποννή- 
σου, ούτε έκ τής Στερεά;, οΰτε έκ τών νήσο>ν κατή- 
γετο - άλλ’ εξ άλλης χώρας, έκ τής βασιλίδος τών 
πόλεων, όπου καί μετά  τήν αιχμαλωσίαν έχεκοά- 
τησεν εύγένειά τις κσί χάρις περί τούς τρόπους, καί 
γνώσις τών καθηκόντων καί τής ίδιας άςίας. Οί 
δίσκοι λοιπόν έφέρθησαν υπό ύπηρετιδων, καί ότε 
ήγέρθην ϊνα αναχωρήσω ή φιλόφρων κυρία μοί έτεινε 
τήν δεξιάν. Λά έγγίσ/ι δέσποινα, καί ώραία μ ά 
λ ιστα  τήν χείρα νέου ! αμάρτημα καθοσιώσεως τήν 
εποχήν εκείνην. Διό παρακολούθησα; με τ ις  τών 
παρευρισκομένων, τοσαύτας έξήμεσεν ύβρεις κ χτά  
τής χοηστοτάτης εκείνης κυρίας, όσας δέν θά έτόλ- 
μα  τ ις  σήμερον καί νά έκστομίστι κα τά  τής μάλλον 
διαβεβοημένης εταίρας.Κ αί όμως πολλάκις άπαντώ 
τόν άμείλικτον εκείνον κατήγορον τής άθώας μου 
χειραψίας, πληγόνοντα άπαλω τάτας παρθένων χεί- 
ρας μέ τάς τυλώδεις παλάμας του, τάς όποιας δέν 
κατώρθωσαν νά καταστήσωσι μαλακάς ώς οΰτε τόν 
τυλώδη αύτοΰ εγκέφαλον έμαλάκυναν, α ί έξακόσιαι 
50  δραχμ αί τού γερουσιαστικού μηνιαίου.

£ν ετο ; μετά  ταύτα έπανεκτάτο τό  Μεσολόγ- 
γιον, καί σκιρτώσα ήκουσεν ή ‘Ελλάς τήν εϊδησιν. 
Δέν έχαίρομεν δέ άπλώς διά τόν θρίαμβον, άλλα 
πρό πάντων δ ιότι ή άνάκτησις πόλεως κατά  
τήν στερεάν Ελλάδα, όπου μετά  τόν θάνατον του 
Καραϊσκάκη, βαρύς έπανήλθεν ό ζυγός, θά έβίαζε 
τάς Δυνάμεις νά παρεκτείνωσι τά  όρια. ΠανταχοΟ 
λοιπόν χαρά καί φαιδρότης καί άγαλλίασις, καί έν 
τή  π τω χεία  ήμών πάντες έφιλοτιμήθημεν νά παν- 
ηγυρίσωμεν τήν νίκην τού Σταυρού' ό κυβερνή
της, διαμέ\ο>ν τότε έν Α ίγίν/ι, διέταξε δοςολογίαν, 
ό έ π ί τώ ν εξωτερικών γραμματεύς απήγγειλε·/ έπ 
εκκλησίας λόγον προκαλέσαντα καί δάκρυα καί ευ
φημίας, καί τό εσπέρας έφωτίοθη ή πόλις.

Τήν αυτήν εκείνην εσπέραν (8  Μαίου 18 2 9 ) ό 
Κ. Τρικούπης, έορτάζων τήν άπελευθέρωσιν τής γης 
όπου έχύθη τό  αίμα τών συγγενών αύτοΰ, εκαλεσεν 
ήμάς εις ευθυμίαν, εις ήν παρήσαν καί ό Κυβερνήτης 
καί οί πρέσβεις τών ξένων Αύλών, καί όσο; άλλοι 
γνωστοί ξένοι έτυχον τότε εις Αίγιναν.

Εκ τών τρ ιώ / ή τεσσάρων μεγαλοπρεπέστερων 
οικιών τής μητροπόλεως τής Ελλάδος, τήν  μιαν 
κατείχε·/ ό Κ. Τρικούπης' αμφιβάλλω δέ άν ή εύ- 
ρυχωροτέρα, όπου κατώκει ό Κυβερνήτης, ήτο ιση 
πρός τό  στενόν γραφείον τής Π ανδώ ρας. Οί λοι
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πο ί δέ ημείς ένεφωλεύομεν, ώς αληθείς τώ ν Μυρ- 
μηδόνων διάδοχοι, εις ίσόγαια, καί κλίνην είχομεν 
τ ό  χώ μ α , κα ί έπ ιπλα  τ ά  δερμάτινα δισάκκια, 
τους π ιστότατους τούτους συντρόφους τών συμφο
ρών ήμών καί περιπλανήσεων, κρεμάμενα άπό μ α 
κρών ξύλινων ήλων επ ί ανωμάλων καί μαυρω- 
πών το ίχω ν, καί σκεύη τραπέζης πινάκια βαναυ- 
σουργή ¿στερημένα χειλέων καί οδοντωτά, εις ά, 
άπλούντες τήν δεξιάν ένώ έκαθήμεθα κατά  γης πρός 
τήν  παρακειμένην έστίαν, ό'που έκόχλαζεν άρμονι- 
κώς δίωτος χύτρα, μετεχέομεν λαγνίστατοι φακάς 
ή φασήλους. Καί όμως ήμεθα πανευδαίμονες, καί 
έμακαρίζομεν εαυτούς, δ ιότι πρώτον τότε, μετά 
πολλά έτη , έτρώγομεν ακαταδίωκτοι καί αδάκρυ
το ι τόν άρτον ή μ ώ ν!

Συνήλθομεν λοιπόν εις τόν εύρυχωρότερον τών 
θαλάμων τού μεγάρου τού επ ί τών εξωτερικών 
υπουργού (νομίζω δέ ότι όλοι όλοι ήσαν δύο). Κατά 
τήν άνωτέραν άκραν, ΰπ ’ αύτά τά  παράθυρα, ε- 
κειτο μακρός άνακλιντήρ, κατά τό τουρκικόν έθος, 
οπού εκάθηντο σεσωρευμέναι αί δέσποιναι, φο- 
ροΰσαι φέσια, φακιόλια, μπόλιας, ένί λόγω  έκπρο- 
σωποϋσαι δ ιά  του ένδύματος πάσας τά ς επαρχίας 
τής Ελλάδος, τά ς  δύο δέ πλευράς πεοιεζώννυον θρα
νία μ ελ ιτα ία , καί έν τώ  μέσω, πρός τήν είσοδον, 
ίσταντο όρθιοι ό Κυβερνήτης καί οί ξένοι μετά  π ολ
λών άλλων. Μεταξύ δέ τώ ν άλλων τούτων παρί- 
στατο  καί τ ις  πρίγκηψ, τό  γένος Ελλην, νεωστί 
έλθών έκ ΓΙαρισίων, μετά  τής σκιατραοούς αύτού 
συζύγου, φερούσης έσθήτα

« Κ αΛήν πορφνρέην, χα ί τερ μ ιό εντα  χ ιτώ ν α * ,  

κ α ί τήν κόμην έχούσης ώς πύργον Κυβέλης άνατε- 
ταμένην καί υψηλήν, Η  λιπαρά αυτη πριγκήπισα, 
στρέφουσα άδιακόπως τό  βλέμμα περί τήν αίθου
σαν, έφαίνετο οίκτείρουσα καί τό ένδυμα καί τούς 
τρόπους τών παοακαθημένων, καί ¿κάγχαζε, καί 
¿χλεύαζε, κ α ί ώς χαραχάζα  έκ ιττάβ ιζε γαλλιστί, 
κατά  τόν μακαρίτην Κλονάρην.

Α λλά τούς κιτταβισμούς τής πριγκηπίσης δ ια - 
κοπτουσι τά  λιγυρά προανακρούσματα τής μουσι
κής' ή Ορχήστρα, συγκείμενη έξ .  .  . ένός καί μό
νου βιο-Ιίον, θέλγει τάς ακοάς καί κνίζει τούς πό- 
δας τώ ν χορευτών. Ιδού ό τράχηλος τού λυριστού 
κυρτούται, ή αριστερά αύτού σιαγών στηρίζει τό 
όργανον, καί τό πλήκτρον κινείται εόμολπον καί 
μεγαλοπρεπές' τά  ώ τα  όλων τανύονται κα ί προ- 
βαίνουσιν οι δεξιοί πόδες τώ ν χορευτών. Αλλά, 
βαβαί τής συμφοράς! μόλις ήχησεν ό πρώ το; τόνος, 
καί μ ία  τών χορδών έκρήγνυται μετά  πατάγου , 
καί παρ ολίγον νά καταστήστ, έτερόφθαλμον τόν 
λυριστήν.

όποία  τότε απελπισ ία ! δ ιότι άλλη χορδή, κα
τάλληλο; πρός άνσπλήρωσιν τής κοπείσης, δέν ϋ- 
πήρχεν άνά πάσαν τήν  Αίγιναν!

Απεχώρησε λοιπόν περίλυπος ό αγαθός λυριστής, 
οστις, μή ών τοιούτος έξ επαγγέλματος, ε ίχ ε  σνγ- 
καταβή νά ώραίση τήν έορτήν διά  τής μουσικής

αύτοΰ δεξιότητος. Αιανέμων σήμερον δικαιοσύνην 
ώς πρόεδρος ένός τών άνωτάτων δικαστηρίων τής 
Ελλάδος, δέν έλησμόνησεν ίσως τήν έσπέραν εκεί
νην καθ ήν, διά τό αφιλότιμο» μ ια ; χορδής, δέν 
κατώρθωσε νά διανείμω τέρψιν εις τάς άνύπομόνους 
άκοάς καί τούς άνυπομονεστέρους πόδαςτώ ν πανη- 
γυριζόντων τήν άνάκτησιν τοΰ Μεσολογγίου.

Τόν άποτυχόντα λυριστήν διεδέχθη μ ε τ ’ ολίγον 
κιθαρωδός, όλω; κομψευόμενο; κα ί πρόθυμος νά ε- 
πιδείξνι τήν έμπειρίαν αύτοΰ, όστις 

« Κ .Ιά γζα ς  έ ζ  ύπατης χέ.Ιυος β α ρ ν η χ ΐα  φω νήν*, 

διεσάλπισε τό  τότε άγοραΐον'

« Η  ώρα ή.Ιθεν
* έ χ ε  υ γε ία ν ,
» μ έ  θρηνωδίαν 

» άναχω ρω .
» “Ε χ ε  ύ γ ε ία ν

* φεύγω  πη γα ίνω
» τό  πεπρω μένο

* άχο.ίονθώ. » χτ.Ι.
ÂXK' έπειδή καί τό άσμα ήτο άμουσον, καί ό 

ήχος βαρύς, καί άχαοις ή φωνή, μετέβη ή κιθάρα 
εις τά ς  χείρας τού Κοκκινάκη.

Τόν Κοκκινάκην έγνώριζε τότε τό  κοινόν τής 
Ελλάδος, ούχί διά  τήν μετοχήν του εις τήν έκδοσιν 
τοΰ Α ο γ ίο υ  Έ ρ μ ο υ  καί τάς δύο ή τρεις μετρίας 
μεταφράσεις του, άλλ ' ένεκα τού εμβατηρίου

a ~Ω .Ινγερδν  χα ί χοπτερόν  σπαθί μ ο ν ,»

καί τής έμμελούς, πρό πάντων δέ ενθουσιώδους 
φωνής μεθ' ής τόν έψαλλε' τόν έμβατήριον τούτον 
ηκουες άδόμενον καί εις τά ; εσχατιάς αύτάς τής 
έλλάδος,καί το ι πρό μικρού συνταχθέντα' ούτ εν
θυμούμαι ασμα, ούδ’ αύτών τών τού Ρήγα έξαιρου- 
μένων, τοσούτιρ ταχέω ς καί γενικώς υϊοθετηθέν παρ 
ολοκλήρου του έθνους.

Μετά τό άσμα τούτο έψαλλε κα ί άλλο ό Κοκ- 
κινάκης, καί ούτω άνεκούφισε τήν στενοχώριαν, τήν 
όποιαν καί ό οικοδεσπότης καί ήμεϊς ήσθανόμεθα. 
διά τήν αποτυχίαν τού πρώτου μουσουργού.

Ενθυμούμαι ότι έπ ί πολλάς ήμέρας διβφημίζετο 
ή λαμπρότης τής εορτής εκείνης, όσον ούδ’ ό τ ε 
λευταίος χορός τών δουκών De Tacher !a Page rie 
έν τώ  Hôtel il’ Albe.

Τ ις, μετά  τριάκοντα μόλις έτη, παρ ευρισκόμενός 
εις το υ ; έν Αθήναις συγκροτούμενου; χορούς, π ι 
στεύει τήν τοιαύτην άλλοίωσιν;

Αλλά δυστυχώς ή μεταβολή δέν έγένετο πάν
τοτε έπ ί τό κρείττον. Πρό δύο έτών ήθέλησα να 
έπιδοθώ εις ερευνάν τ ινα , τήν οποίαν έγίνωσκον 
μέν ό τι άτεχνώς ηθελον διεξανάγει,ήτις ομως ειχμν 
ύπόθεσιν καί περίεργον καί διαφέρουσαν τή νεωτέρα 
ήμών Ιστορία' ήθέλησα, λέγω , νά έπεςέλθω ό'λα; 
τ α ;  άπ  αρχής τού άγώνος έκδοθείσας έν Κλλάοι 
εφημερίδας, καί διαιρών τήν έφημεριδογοαφίαν 
κατ έποχάς νά συμπεσάνω τάς προόδους, ούχί τάς 
περί τά  γρά μ μ α τα  ή τάς έπ ιστήμας, άλλά τάς
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πεοί τήν ευσυνειδησίαν τώ ν κρίσεων κ*1 τήν ευθύ
τη τα  των προαιρέσεων. Μετά πολλά; όμως, σημειώ- 
σε;; καί εργασίαν ίχαννίν, έρυθριών διά τ/,ν έκτρο- 
ττ»ν, παρζ,τήθην τού επιχειρήματος" διότι, ένώ καί 
κατά  τ ά ;  σφοδροτέρας έριδα; καί άλληλομαχίας, 
τ ά ;  έπ ί τού άγώνος καί έ τ ι μ ετ αυτόν, ώμολο- 
γε ίτο  ύπό τού τύπου σέβας πρός τά ς υπηρεσίας, τ/,ν 
ικανότητα, τά ; Ουσίας, ένί λόγω τ/,ν αρετήν, καί 
άνεγνωρίζοντο αί άγαθαί πρα'ξίΐς, είδον αυτόν 
μ ετά  ταύτα ύπερβαίνοντα άχαλίνωτον παν δριον, 
κα ί πάντα  έκφαυλίζοντα, πρά γμ α τά  τ ε  καί πρόσ- 
οιπα. 0  έκφαυλίζων όμως π ά ντα , λησμονεί ό'τι 
εκφαυλίζει καί εαυτόν, κα ί αυτήν τήν π α τρ ίδα  ύπέρ 
ή ; φαίνεται αμυνόμενος, κα ί ότι διά  τής μαρτυρίας 
αυτού υποστηρίζει καί δικαιολογεί τάς κατά  τού 
ίδιου έδνους κατηγορίας. Καί μέν δέν άγνοώ ότι 
έν ώρα παραφοράς ό άνθρωπο; θυσιάζει κα ί τά  ίε- 
ρώτερα των γενικών συμφερόντων χάριν τού ίδίου 
πάθους" άλλ ή παραφορά, ώς καί τό όνομα αύτό 
δηλοΐ, είναι ακαριαία καί πρόσκαιρος" δολοφο- 
νούμεν δέ τήν πατρ ίδα  μεταβάλλοντες αύτήν εις 
πάθος διαρκές καί άένναον.

Ν. Δ.

ΑΙ ΔΥΟ

ΕΒΑΧΑΣΤΑΣΕ1Σ Τ Α Σ ΣΙΚΕΛΙΑΣ.
(1848 καί 18G0.)

Λ '.

0  Σικελός Λαμάσας, πρό δώδεκα μέν ετών λο
χα γό ς, νύν δε υπασπιστής τού Γαριβάλδου, έδωκε 
πρώτος τό σημείον τής έπαναστάσεω; τήν 1 0 Ια
νουάριου 1 8 4 8  εν Πανόρμω" ή δέ νεαπολϊτις φρου
ρά άπεχώρησεν εις τά  φρούρια καί τό Βασιλικόν 
παλάτιον, επίσης καί αύτό ώχυρωμενον'τήν επιού
σαν έξ χ  ιλιάδες χωρικών Ιδραμον εις βοήθειαν τών 
επαναστατών, τέσσαρας δε ήμερα; μετά ταύτα  
πέντε χιλ ιάδες στρατιωτών έφθασαν έκ Νεαπόλεως, 
κ α ί μ ετ ' αύτών ό αδελφός τού βασιλέως κόμης Ά -  
κυϊλίας, κομιστή; τεσσάρων ψηφισμάτων μεταρ- 
ρυθμιζόντων τήν διοίκησιν τής νήσου. 'Αλλ ούτε 
τα ύ τα  ούτ’ εκείνος ϊσχυσαν νά είοηνεύσωσι τήν έ- 
πανάστασιν, ήτις μάλιστα καί έξηπλούτο. Ιίν το- 
σούτω τήν πόλιν κατεκεραυνοβολει ό στρατός, εί καί 
έπιμόνως διεααρτυρούντο οί πρόξενοι πασών τών 
Δυνάμεων. ‘Ο αγών άρα διήρκεσεν ημέρας πολλά;" 
έπειδή δέ τά  βασιλικά στρατεύματα άπεκλείσθη- 
σαν πανταχόθεν, καί έστερούντο σχεδόν τροφών, 
καί πλήθος ειχον τραυματιών καί ασθενών, οί στρα
τη γο ί αύτών κατχβληθέντες, έν μόνον έσκέπτοντο, 
πώ ς νά έπανέλθωσιν εις Νεάπολιν. Οθεν ό μέν γ ε 
νικός διοικητής Μάγιος, παραδούς τήν εξουσίαν τώ 
στρατηγώ  Sauget, μετεκομίσθη ώς έπιπλον έντός 
στρώματος εις τά  πλοία , δ δέ στρατηγός Βιάλας, 
διοικητής τής επαρχίας, ένδυθείς γυναικεία έσώθη.

’Αλλά καί κύτος ό Sauget έοιάσθη μ ετ ολίγον, 
έγκαταλειφθείς υπό τε του αδελφού τού βασιλέως 
καί τώ ν άλλων στρατηγών, νά μιμ/,θή τό παρά
δειγμα  αύτών. Μή κατορθώσας δε νά έπιβή εις 
πλοίον έκ τώ ν  έν τώ λιμένι Πανόρμου, μετέβη όι ο
δού παραλία; καί υπώρειας εις Σόλαντον, πολλά 
παθών κατά τήν ύποχώρησιν. Είκοσιτρεϊς ημέρας 
διήρκεσαν S τ ε  πόλεμος καί α ί κατά τής πόλεως πυ
ροβολήσεις. Καί έδειξαν μέν οί κάτοικοι τού Πα- 
νόρμου μεγίστην ένέργειαν. καί επιμονήν κα τά  τήν 
μακράν ταύτην μ άχην τήν συγκροτ/,θείσαν έν ταίς 
όδοΐς, βέβαιον όμως ότι ή μωρία άμα δέ καί ή α 
νανδρία τών έκ Νεαπόλεως στρατηγών οϋχ ήττον 
συνετέλεσαν εις τόν θρίαμβον τώ ν επαναστατών.

Κενωθείσης δέ τής πρωτευούσης υπό τών βασι
λικών στρατευμάτων καί α ί λοιπα ί πόλεις έμιμή- 
Ι/,σαν αύτήνώ στε πλήν τής Μεσσήνης, όπου τ ά  μέν 
φρούρια καί τήν άκρόπολιν κατεϊχεν ό στρατός τήν 
δέ πόλιν ό λαός, πάσα ή άλλη Σικελία έμενεν 
έλευθέρα. ‘Ο βασιλεύς προέτεινε τότε καί νέας 
παραχωρήσεις, χορηγήσας και αμνηστίαν, καί ύπο- 
σχεθείς Σύνταγμα τή  Σικελία άμα μετά  τήν εί- 
ιήνην. Βραδέως όμως έγένετο ή πρότασις" δ ιότι ή 
επαναστατική κυβέρνησις άπήντησεν ό τι μόνον μετά 
τήν συγκάλεσιν τώ ν σικελικών Βουλών, αΐτινες έ- 
ιελλον νά προσαρμόσωσι τό Σύνταγμα τού 4 812  

έτους, εί; τά  ήθη καί τάς νεωτέρας ίόίας τού τόπου, 
ήθελον συγκαταβή νά καταθέσωσι τά  όπλα.

ΤΙ δέ ητο τό Σύνταγμα τούτο τού 1 8 1 2  ; Τήν 
πρώτην άρχήν αύτού άνευρίσκομεν κα τά  τήν ΙΑ', 
εκατονταετηρίδα, έπ ί τώ ν Νορμανών, βτε ‘Ρογήρος, 
ό άποσπάσας άπό τώ ν Σαρακηνών τήν Σικελίαν καί 
Καλαυρίαν ένώ ό αδελφός αύτού 'Ροβέρτος ό Γυ- 
σκάρδο; ή Πανούργος ήτο δούξ τής Απουλίας, κα- 
τέστησεν αύτό.

Τό Σύνταγμα τούτο ήτο άπλώς τιμαριωτικόν" 
βαρόνοι, καί επίσκοποι, καί ηγούμενοι, καί άλλοι 
αξιωματικοί έκ τού κλήρου, κα ί μικροί τιμαριώ - 
τα ι συνεκρότουν τήν Βουλήν" ή δέ μνήμη τού Ρο- 
γήρου, τού έπικληθέντος μεγάλου κόμητος, έτ ι 
καί σήμερον ζή έν Σικελία μεταξύ τού λαού. Ο τ ά 
φος αύτού σώζεται έν Πανόρμιο, έντός ναού οπου 
έρχονται καί μακρόθεν μ ε τ’ εύλαβείας, δ ιότι αυ
τός ε ίχ ε  διιόξει τού; Σαρακηνούς, ελευθερώσει τούς 
χριστιανούς άπό μακράς δουλείας, καί χορηγήσει 
νόμους σοφούς. Τό λείψανον άρα αύτού προσκυνεί- 
τα ι ώ ; λείψανον γενναίου προστάτου τής πιστεως. 
Αλλά τούς Νορμανούς διεδέχθησαν οί δούκες τής 
Ανδεγαυΐας, κομήτες τής Προβηγκίας καί βασιλείς 
τής Νεαπόλεως καί Σικελίας, οϊτινες έπίεζον τούς 
νέους αύτών υπηκόους, καί διακόσια έτη μετά  τόν 
Ρογήρον( έπ ί Καρόλου τού έξ Ανδεγαυΐας, τήν 
ΙΓ" εκατονταετηρίδα, ήτοι τό 1 2 8 2  έτος, έγένετο 
ό Σικελικό; Εσπερινό;, καθ 6ν έφονεύθησαν όκτώ 
χιλ ιάδε; Προβηγκιών καθ’ δλην τήν νήσον.

Καί δέν κατήργησαν μέν έπισήμως, παρημέλη- 
σαν όμως οί ηγεμόνες τής Κεαπόλεως τό γηραιόν 
Σύνταγμα τού 'Ρογήρου, έως ού τό 1 8 1 2  οί Α γ
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KaCovp, πρώ τος  ό.ποιιργύς Σ α ρ δην ία ς·

γλο ι άνεκαίνισαν αύτό. Ναπολέων ό Α’ άποδιώ- 
ξας τής Νεαπόλεως τό  1 8 0 6  Φερδινάνδον τόν Δ’, 
ώνόμασε βασιλέα πρώτον μέν τόν αδελφόν ’Ιωσήφ, 
δύο δέ έτη μετά  ταύτα , τό  1 8 0 S , τόν έπ ’ αδελ
φή γαμβρόν αύτού Μυράτ" άλλ’ ή Σικελία, ώ ; μή 
κατακτηθείσα, έμεινε κεχωρισμένη τής Νεαπόλεως 
μ έχρ ι τού 1 8 1 6 . Ó λόρδος Β έντιγκ, διοικών δε
καοκτώ χιλ ιάδας στρατού αγγλικού ή καί σικελι- 
κού έν ταύτώ , μετήρχετο πρό τών οφθαλμών αύτών 
τού βασιλέως τήν άνωτάτην εξουσίαν, κα ί το ι άν- 
τ  ιπράττοντος τού ήγεμόνος τούτου, καί μάλιστα 
τής συζύγου αύτού Καρολίνες, αδελφής δέ τής 
Μαρίας Αντωνιέτας. Αλλ* ό Β έντιγκ, έπιθυμών νά 
καταστρέψτ, πάσαν τής αύλής επιρροήν, άνέστησε 
τό  άρχαΐον Σύνταγμα μετά  τ'.νων τροποποιήσεων 
έπ ί τό άγγλικώτερόν, συγκρότησα; Γερουσίαν διά  
τού; εύγενεΐς καί τούς επισκόπους, καί Βουλήν διά 
τούς λοιπού;. Αί δύο αύται Βούλαϊ ένήργουν κυμα
τιζόμενα·. μεταξύ τής αύλής καί τού άγγλου στρα
τηγού. Επειδή δέ ή βασίλισσα έφαίνετο ακάθεκτος 
-).θρά τών νέων θεσμών, ό Βέντιγκ έβίασεν αύτήν 
να άναχωρήστ, έκ τής νήσου καί νά καταφύγ7| εϊ; 
Αυστρίαν, όπου καί ¿τελεύτησε πρό τής Παλινορ- 
θώσεω;.

Μετά τήν πτώσιν τού Μυράτ (1 81 C) ό μέν Φερ-

δινάνδος Δ’, δςτις έπωνόμασεν εαυτόν, αγνοείται 
διά τ ί ,  Α”, δεν άνείχετο έν Σικελία τό νέον σύστη
μα, ή δέ Α γγλία  ουδόλως έφρόντισε νά ύποστηρίξγ, 
τό  τέκνον αϋτής" το Σύνταγμα είχε θεωρήσει ή Αγ
γλ ία  ώς οργανον χωρισμού τής Σικελίας άπό τής 
Νεαπόλεως όπου έπεκράτει ή γαλλική  επιρροή, ί 
σως δέ καί ώ ; όδόν φέρουσαν εις τήν κατάκτηοιν 
τής νήσου οπό τό όνομα Π ροστασίας.

Τά Σύνταγμα λοιπόν τούτο άνήγειρεν ή κατά  τό 
1 8 4 8  σικελική έπανάστασις, έπ ί Φερδ-.νάνδου τού 
Β ,  ήγεμόνος δεσποτικάς έχοντος τάς προαιρέσεις, 
καί βαδυτάτην τήν πεποίθ/,σιν ότι πάν δικαίωμα συ- 
ί,ητήσεως χορηγούμενον το ί; λαοϊς καί π ά ; ελεύθερο; 
θεσμό; καταστρέφουσι καί θρόνους κα ί κοινωνίας. 
Διό όπέσχετο μέν παραχωρήσεις τή  Σικελία, έμε 
λέτα  δέ νά άνατρέψη αύτάς μετά τό τέλος τής έ- 
παναστάσεως. Συνεκαλέσθησαν λοιπόν αί Βουλαί" 
όλοι οί εκλογείς ήσαν καί έχλεκτέοι, καί τό τίμ ημ α  
ήλαττώθη μέχρι τριακοσάον περίπου δραχμών" οί. 
δέ εκλογείς έπρεπε νά έχωσι καί τινα προσόντα. 
Επειδή δέ ή Γερουσία συνέκειτο έξ εύγενών, τό α 
ριστοκρατικόν φρόνημα συνεκρούσθη έντός ολίγο , 
πρός τε  τό τής Βουλής καί πρός τό δημοκρατι
κόν, το ές ανάγκης επικρατούν ένεκα τής έπαναστά
σεω;. Λί δύο αύται γνώ μαι διήρουν καί τήν έθν;
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κήν φρουράν τών πόλεων, καθόσον μάλιστα προέ- 
κοπτεν ή έπανάστασις.

Ó ναύαρχος Σέττιμος 'Ρουγιερος, γέρων ακέραιος 
τό ήθος, ειλικρινής φιλοπατρις καί ύπό πασών των 
μερίδων τιμώμενος, όνομασθείς πρόεδρος τής Κυ
βερνήσει»; ε ίχε καί τάς Οπό τού Συντάγματος χο- 
ρ·/ΐγουμένας τώ  βασιλεϊ εξουσία;, τά  τε  δικαιώ ματα 
τού διορίζειν υπουργούς, έπικυρούν τ ά  ψηφίσματα 
τω ν Βουλών, οιαλύειν τά ς Βουλάς καί άναβάλλειν 
τάς συνόδους, κα ί άπονέμειν χάριν. Καί σοφαί μέν 
ήσαν α ί διατάξεις αυται, ό δε πρόεδρος ήδύνατο νά 
σώστ, τό νέον κράτος’ άλλά πρός τα ϊ; άρεταϊς καί 
τή  άδιαφίλονεικήτω εύθύτητι αυτού, δεν ε ίχε δυσ
τυχώ ς καί τήν δραστηριότητα καί τήν ίσχύν τού 
ήθους, άνευ τών οποίων αδύνατον νά προληφθώσιν 
αί παρεκτροπαί λαού άπειρου, νά χαλιναγωγηθώσι 
τ ά  πλήθη διά  χειρδς στιβαρας καί νά ύδηγηθώσι 
πρός τήν ανεξαρτησίαν.

Μόλις συνήλθαν αί Βουλαί, καί ή τώ ν κοινοτή
τω ν προέτεινε τήν καΟαίρεσιν τώ ν εν Νεαπόλει 
Βουρβόνων, ώς ηγεμόνων τής Σικελίας" ή δέ πρό- 
τασις έπεψηφίσθη όμοθυμαδόν’ άλλά καί ή Γερου
σία, καί τοι συγκείμενη έκ κομητών, καί βαρό
νων, καί επισκόπων, καί ηγουμένων, παρεδέχβη αυ
τή ν . Ναι μεν πάντες οί,Σικελοϊ έπεΟύμουν τήν α
νεξαρτησίαν τής νήσου’ άλλ’ έσφαλον εις άδηλα έκ- 
τραχηλισθέντες’ σκοπόν δέν είχον νά καταστήσωσι 
δημοκρατίαν, άλλ- άπεχωρίζοντο τής Ιταλίας κ α τ’ 
αύτάν τόν άγώνα τού Καρόλου Αλβέρτου κατά  τής 
Αυστρίας. Η Ιταλία  άπεδοκίμαζε τόν χωρισμόν 
τούτον, καθόσον μα'λιστα έκατόν μόνον άνδρες 
ειχον σταλεί έκ Σικελίας εις Λομβαρδίαν υπέρ τής 
ανεξαρτησίας.

Εν τοσούτω ή έν Σικελία κυβέρνησις έλπίζουσα 
ο τι ή Γαλλία καί ή Α γγλία  ήθελαν σπεύσει νά ά- 
ναγνωρίσωσι τήν ανεξαρτησίαν τής νήσου, άνηγό- 
ρευσαν ηγεμόνα. Δύο ήσαν οί υποψήφιοι’ ό δούξ τής 
Γενούης, ό άποθανών τό 1 8 5 5 , είκοσι καί έξ έτών 
ηλικίαν άγων, δευτερότοκος υιός τού Καρόλου Αλ
βέρτου, καί δ έννεατής άρχιδούξ Κάρολος Σαλ- 
βατόρ, δεύτερος υιός Αεοπόλδου τού Β ', μεγάλου 
δονκός τής Τυρρηνίας. Καί πρός μέν τόν τής Γε
νούης έτρεφε συμπάθειαν ή Α γγλ ία , τόν δε υιόν 
τού Αεοπόλδου προετίμα ή Γαλλία, κυβερνωμένη 
τό τε  ύπά τού στρατηγού Καβαινιάκ. Καθαιρουμέ- 
νων λοιπόν τώ ν Βουρβόνων καί εκλεγόμενου νέου ή- 
γεμόνος, ή περίπλοκος κατάστασις τής Ευρώπης πε- 
ριεπλέκετο έ τ ι μάλλον.

Ομοφώνως σχεδόν ό λαός έξελέξατο τόν δούκα 
τής Γενούης’ έδέχετο όμως ό εκλεχθείς κα ί συγκα- 
τένευεν ό πατήρ αύτού ;

Επειδή δέ τά  έν Σικελία συμβαίνοντα άνεπτύσ- 
σοντο όσον καί τ ά  τής άλλης Ιταλ ίας, καλόν νά 
ένθυμηθώμεν ό τι άφορμή πρώτη τής καταστάσεως 
εκείνης υπήρξαν αί ΰπό Πίου τού Θ' (κόμητος Μα- 
στάί) τού άναγορευθέντος Πάπα τήν 16 Ιουλίου 
1 8 4 6 , κηρυχθεϊσαι μεταρρυθμίσεις’ ή γαλλική έ- 
πανάστασις τού 1 8 3 0  έτους, έξολοθρεύσασα τήν

νομιμότητα, έξύ-νισε τά  φιλελεύθερα πάθη συμπά- 
σης τής Ευρώπης’ ή 'Ρωμανία έπαναστάσα^ καθή- 
ρεσε καί αυτήν τήν κοσμικήν εξουσίαν τών Παπών' 
άλλά Γρηγόριος ό IST ' κατέβαλεν αΰτήν διά  τών 
αυστριακών καί διά τών τα γμ ά τω ν τ ά  όποια συνε- 
κρότησεν έκ τού όχλου ϊνα καταπραύντ, τούς φιλε
λευθέρους. Καθ’ όλα τά  δεκαπέντε έτη τή ς κυριαρ
χ ία ς αύτού, έδείχθη πάσης μεταρρυθμίσει»; καί 
πάσης προόδου εχθρός αδιάλλακτος. Συνεχείς μέν 
καί αύστηρόταται ήσαν αί τιμω ρία ι, πολυάριθμοι 
δέ οί εξοριζόμενοι, κα ί μ ε -τ α ί α ί φυλακαί. Το
σούτω δε βαρύς ύπήρξεν ό ζυγός αύτού, ώστε δτε 
άπέθανε φόβος έπεκράτησε μή συμβή οχλαγω γία  
ή καί έπανάστασις έν Ρώμη. Τούτο γινώσκοντες 
καί οί καρδινάλιοι, έορόντισαν νά έκλέξωσιν άνδρα 
μετριοπαθή, ήπιώτερον, ικανόν νά καταστέλλ·ρ μέν 
τάς παοεκτοοπάς νά πραύνη, δέ τά  πνεύματα, καί 
πρόθυμον νά έπιτρέψη, τινάς ιιεταρρυθμίσεις, οΰχί 
δέ καί νά ανατρέψω τ “ ί  καταχρήσεις τού γηραιού 
συστήματος. Οσάκις άνηγορεύετο νέος Πάπας,ό ρω
μαϊκός λαός ήλπιζε βελτίω σιν' άλλ’ ή άδράνεια 
καί ή τυραννία τής τελευταίας κυβερνήσεως δέν ήτο 
δυνατόν νά παραταθώσιν. Ö λαός έζήτει ένθέρμως 
νά όδηγηθή πρός τήν πρόοδον, έπεθύμει θεσμούς, 
καί θεσμούς μή συναρμοζόμενους πρός τάς απα ιτή 
σεις τής παπικής εξουσίας.

ΠΙος ό Θ ', καί το ι πεοιστοιχιζόμενος ύπό κληρι
κών μισούντων τήν πρόοδον, καί διά τήν αστάθειαν 
τού ήθους αυτού κυματιζόμενος άδιακόπως, είχεν 
όμως γενναία καί αληθώς φιλελεύθερα φρονήματα. 
Διό καί ήνοιξε τάς πολιτικάς φύλακας, καί τήν 

έν 18  Αύγουστου 1 8 4 6 , έξέδοτο αμνηστίαν, τήν 
έ 10 Μαρτίου 1 8 4 7  έλυσε τά  δεσμά τού τύπου, 

καί συνεκρότησεν εθνικήν φρουράν τήν 5 Ιουλίου, 
καλέσας αυτήν φρουράν άστυκήν. Επέτρεψε 
δε καί αναγνωστηρίων, καί επιστημονικών, καί 
βιομηχανικών έταιριών, καί βρεφοτροφείων τήν 
σύστασιν, καταστημάτω ν δηλονότι τώ ν οποίων τήν 
υπαρξιν επαναστατικήν έθεώρει ό πρώην Πάπας.

Λί παραχωρήσεις αύταί έξήψαν εις άκρον τόν 
ενθουσιασμόν' καί ού μόνον ή Ρώμη άλλά καί σύμ- 
πασα ή Ιτα λ ία  έχειοοκρότησε, καί πάντες οί λαοί 
οί ύποκείμενοι εις απολύτους κυβερνήσεις έξφτή- 
σαντο μεταρρυθμίσεις κα ί νόμους ελευθέρους. Τήν 
έξαψιν δέ ταύτην έπηύξησεν άπροσδόκητάν τ ι  γ ε 
γονός' ή  αυστριακή κυβέρνησις, ή τις  αείποτε άντι- 
φέρεται εις πάσαν πολιτικήν μεταρρύθμισή, κα- 
τέσχε στρατιωτικώς τήν Φερράραν.

Ο Καρδινάλιος Φερέττης, υπουργός άμα δέ καί 
συγγενής τού Πίου, έδημοσίευσεν αμέσως την 17 
Ιουλίου 18 47 έντονωτάτην διαμαρτύρησιν κατά  
τής κατοχής ταύτης, όνομάσας αυτήν βιαίαν καί 
εναντίαν τώ ν συνθηκών. Τήν διαμαρτύρησιν δέ 
ταύτην επευφήμησε σκιρτώσα ή Ιταλία, δ ιότι ενώ 
άπό πολλών ετών δέν είχεν  άκουσθή, κάν λέξις κατά 
τού αυστριακού ζυγού, σήμερον ό Πάπας πρώτος 
έστηλίτευεν αύτόν. Πρώτη λοιπόν ή ΓΡώμη ΰψωσε 
σημαίαν πολέμου κα τά  τώ ν ξένων, κα ί ύπέδειξεν
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Γαριβά .Ι¡ης.

ΐ ίς  τήν Ιταλίαν τόν διπλούν σκοπόν τόν όποιον έ
πρεπε νά καταδιώξνι, πολιτικήν λέγω  ελευθερίαν 
καί ανεξαρτησίαν εθνικήν’ ώργανίσθη καθ’ όλας 
τά ς πόλεις ιερά συμμαχία , τής οποίας τά  μέν 
μέλη ώνομάζοντο Σταυροφόροι, αύτή δέ έφαίνετο 
συγκροτούμενη ύπ’αύτήν τού Π άπα τήν προστασίαν. 
Ουτος όμως, ασταθής πάντοτε καί παλίμβουλος, ά· 
πεδοκίμασε τήν συμμαχίαν είπών ότι,καθό πάπας, 
δέν συγκατανεύει νά γίνη μέτοχος πολέμων, καί 
ό τι μή  θέλοντος αύτού διέβησαν τ ά  στρατεύματα 
τής 'Ρώμης τόν Πάδον. Αοα ό Π ίπ α ς , ώς μέν 
ήγεμών Ιταλός, ε ίχ ε  καί βασίλειον καί στρατόν, 
ώς δέ κληρικός ούδέν έποαττεν υπέρ τής Ιτα 
λίας. II άντίφασις αυτή, ώς έλέγετο τότε, ούτε 
κα τά  τόν μεσαιώνα ύπήρξεν, διότι καί εί Πάπαι 
έπραττον ώς καί πάντες οί λοιποί λαϊκοί ηγεμό
νες. Ο πωςδήποτε, ό χωρισμός ούτος άπό τής άλ
λ η ; Ιταλίας ¿ψύχρανε καί κατέστησε πάντας δύσ
π ιστο  υς πρός τόν Πάπαν.

Εκτοτε έκορυφώθη τό  κατά τών Αυστριακών 
πάθος. Πρώτος ό βασιλεύς τής ϊ'ίεαπόλεως έδωκε 
Σύνταγμα τήν 29  Ιανουάριου 1 8 4 8 , δεύτερος ό 
τού Ώεδεμοντίου τήν 7 Φεβρουάριου, καί τρίτος 
ο ήγεμων Τυρρηνίας τήν 17 τού αύτού μηνός. 
Αλλά καί αύτό; ό Ιΐϊος ήναγκάσθη νά δημοσιεύστ, 
Σύνταγμα τήν 14 Ιουλίου, ό λ α  ταϋτα  τά  πολι

τεύματα , όνομασθέντα έν ’Ιταλία  Κ όρο; σ υντα γ
ματικός, υπόδειγμα είχον τόν άρχαϊον γα λ λ ικόν  
χάρτην. Καί πχρατηοητέον ότι πολύ πρό τής γα λ
λικής επαναστάσεων τού 1 8 4 8  έτους, ήτοι τό 
1 8 4 6  καί 1 8 4 7 , ό Πάπας έξύπνισε τάφιλελεύθερα 
φρονήματα.

Νπόρησαν τότε πάντες πώς ό βασιλεύ; τή ; 
ϊίεαπόλεως, Φερδινάδος ό Β , ό τοσούτον άντιφερό- 
μένος εις τάς συνταγματικός δόξας, ώμολόγησε 
τα ύ τα ; πρώτος’ άλλά μ  ή λησμονώμεν οτι τό 11α'- 
νορμο; είχεν έλευθερωθή, ότι ή σικελική έπανάστα- 
σ ι; εύδοκίμει, ότι ήτο φόβος μή ή πυρκαϊά μετα- 
δοθή καί εις τήν λοιπήν επικράτειαν, όπου μάλιστα 
είχον συμβή καί επαναστατικά τινα  κινήματα, ότι 
καί έν αύτή, τή  πρωτευούσγ, τού βασιλείου ήκούσθη- 
σαν φωναί απαιτούσα·, μεταρρυθμίσεις, καί ό τι καί 
οί λο ιπο ί τής Ιταλίας ηγεμόνες ήτοιμάζο-.το νά 
χοοηγήοωσι Συντάγματα . Διά τούτο, καί συνεί- 
δησιν άλλως έχων ότι άκαταμάχητος ήτο ή κοινή 
δόξα, καί ότι κα ι αύτού τού θρονου τά  βάθρα έσα- 
λεύοντο, έσπευσε νά ύποχωρήση, έχων όμως κατά 
νοϋν νά άνακαλέσνι, ευκαιρίας τυχούσης, τ ά ; π α 
ραχωρήσεις, όπως καί κ ατά  τά 1 7 9 9 , τό 1816  
καί τά 1821 έτος. Κ α ί όμως αί πρό; τήν Σ ικε
λίαν έγένοντο ύπ αυτήν ουτω; είπεϊν τήν έγγύη- 
σιν τού έν Νεαπόλει πρέσβεως τής Α γγλίας, κα ί
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δ ιά  τ ή ; μεσιτεία; τού λόρδου Μίντου, σταλέντος 
επ ίτη δες είς ’Ιτα λ ία ν , ίνα  άντισταΟμίσνι τήν έπ ί τής 
χώρας ταύτης επιρροήν τής συνταγματικής^ Γαλ
λίας. Δύο μοΐραι ναυτικαί, ή μέν ύπό τόν Αγγλον 
ΙΙάρκερ, ή δέ ύπό τόν Γάλλον Βωδέν, έπιτηροΰσαι 
άλλήλας, έστάθμευον έν Σ ικελία, κα ί πολλάκις 
άμφότεροι οί ναύαρχοι ήναγκάσθησαν νά παρεμ- 
βώσιν ίνα μετριάσωσι τήν μανίαν τώ ν μαχομένων.

II γαλλική έπανάστασις τού 1 8 4 8  έτους καί ή 
έν Παρισίοις κατασταθεΐσα δημοκρατία, έφόβισαν 
τούς ηγεμόνας· ό δέ Φερδινάνδος έννοήσας οτι 
έπρεπε νά όνομασθή συνταγματικός βασιλεύς τής 
Σικελίας, έσπευσε νά έκδώσν) ψηφίσματα περί τού
του. Καί τόν μεν ναύαρχον Σ έττιμον, τόν πρόε
δρο ν, ώ ; είδομεν, τής επαναστατικής κυβερνήσει»;, 
ώνόμασεΥ αντιβασιλέα, συνέστησε δέ ύπουργεΐον 
τής Σικελίας ιδιαίτερον άναβείς αύτώ τήν χω ρι
στήν διοίκησιν τής νήσου, καί μόνον δύο υπουργεία 
τηρήσας έν Κεαπόλει, τό τώ ν στρατιωτικών καί τό 
τώ ν εξωτερικών υποθέσεων, όρισε δέ καί τήν 
έτησίαν φορολογίαν τής νήσου, περί τά  δεκαπέντε 
εκατομμύρια δραχμών, κα ί έχορήγησεν αμνηστίαν, 
εξαιρέσει τεσσαράκοντα μόνον επαναστατών, οΐτι- 
νες έπρεπε νά έξέλθωσι μέχρ ι τής άποκαταστάσεως 
τής ησυχίας. Περί τού Συντάγματος δμως τού 
1 δ 1 2 οϋδείς έγένετο λόγος, οί δε αντιπρόσωποι τής 
Σικελίας έμελλον νά συνεδριάζωσιν έν Νεαπόλει μετά 
τώ ν άλλο»ν βουλευτών, ό  λόρδος Μίντος έφερε πρό; 
τούς Σικελούς τά  ψηφίσματα καί τά  λοιπά έγγρα
φα τών διορισμών, καί συμφώνως μετά  τών δύο 
ναυάρχων προέτοεψεν αύτούς νά ύπακούσωσιν.

Αλλ’ ή επιτροπή τών Βουλών άπέρριψε πάντα , 
δ ιότι οί Σικελοί έζήτουν τέλειον χωρισμόν. Τήν 
άξίωσιν όμως ταύτην κατέκοιναν καί οί σύγχρονοι 
Ιστορικοί, κα ί οί έγκριτότεροι τώ ν φιλοπατρίδων Ι
ταλών. ιΟ λόρδος Μίντος άπήτησε τότε νά στείλω- 
σιν είς Νεάπολιν άλλας προτάσεις" ιδού δέ τ ί  έ- 
ζήτησαν οί Σικελοί" όλα τ ά  υπουργήματα νά όί* 
δω ντα ι είς αύτόχθονας" νά γείνη δεκτή ή τρίχρωος 
σημαία καί ή εθνική φρουρά" νά φυλ.άττωσι τήν 
νήσον ».όνον εντόπια στρατεύματα" νά διοική αύτήν 
άντιβασιλ.εύς μετ'άκεραίου υπουργείου" νά έχωσι νό
μισμα ίδιον" νά άφεθτ) αύτοΐς τό τέταρτον τού στό
λου καί τού στρατιωτικού ΰλικού’νά άναγνωρισθώσιν 
δλαι αί πράξεις τής σικελική; κυβερνήσεως, πάσαι 
δε αί ζημ ία ι αί συμβάσαι έν καιρώ τής έπαναστα- 
σεω; νά πέσωσιν εί; βάρος τής έν Α'εαπόλει εξουσίας.

Α λ λ ά  τούς τοιούτους ορούς μόνον ισχυρός νι
κη τή ς προτείνει" άλλως τε δλοι εν γένει έν Νεαπο- 
λ ει, κ α ί φιλελεύθεροι κ α ί β α σ ιλ ικ ο ί, κατεοίκαζον 
ώς έζ ένός στόματος τόν χωρισμόν.

Τότε α ί Βουλαί τής Σικελίας καδήρεσαν τόν Φερ- 
δινάνδον. Καί ήθέλησαν μέν νά άναγορεύσωσιν ένα 
τών υιών αύτού" άλλ’ επειδή ό λόρδος Μίντος έβε- 
βαίωσεν ό τι ή πρότασις ηθελεν άπορρ'.φθή, έξελε- 
ξαντο, ι»ς εϊπομεν, τόν δούκα τής Γενούης. Μή 
δεχ_θέ/το; δέ το Γ> πατρός αύτού ή έπανάστασι; κατε- 
λείφθη είς τάς ιδίας δυνάμεις, ούτε ύπό τής Γαλ-
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λία ς, ούτε ύπό τή ς Α γ γ λ ία ς , ά λ λ  ούτε ύπό ι 
ταλικού τ ιν ο ; κράτους άνχγνωρισθεΐσα. Βφρόντι- 

σαν λοιπόν νά συγκροτήσωσι στρατόν, ψηφίσαντες 
ό τ ι έκαστος Σικελάς άπό τού δεκάτου όγδοου ιιέ - 
χ ρ ι τού τριακοστού έτους τής η λικία ς αύτού γ ίν ε 
τ α ι στρατιώ της. Α λ λ ά  πού ύλικόν, καί,πού άξιω μα- 
τ ικ ο ί ;  διό ήναγκάσθησαν νά καλέσωσι ξένους, καί 
μετα ξύ άλλων τόν στρατηγόν Μιερολώσκι, τόν πρό 

μικρού έπ α να ττα τή σ α ντα  τό Πόζεν κ α τά  τής Π ρω 

σίας.
Αλλ’ έγγ ίζει ή λύσις τού δράματος" έν δευτέρω 

άρθρω θέλομεν διηγηθή τούς τελευταίους αγώνας 
τής Σικελίας, καί τ τ ν  ύπό τού βχσιλέως αύτού κχ- 
τάργησιν τού νεαπολιτικού Συντάγματος.

(Ε π ε τα ι τ ό  τέλος).

I Ω Ρ  Α.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ  Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ .

'Εν Στενημάχω  ττ, 4 Απριλίου 1860 .'

Π ερ ισ χο ύ δ α σ ;έ  ¡¡οι ψί.Ιε !

Κ ατά τόν παρελθόντα Αύγουστον έπεστειλα 
ίιμιν ολίγα τινά  περί τής ιδιαιτέρας μου πατρίόος 
Σ τεη /ρ ά χ ο ν ,  υποσχόμενος έν ευκαιρία νά σας γρά
ψω τινά  καί περί γλώσσης, ηθών, εθίμων κλπ . Αλλ 
επειδή ή π χ τ ρ ί;  μου ανήκει είς τήν διοίκησιν ή ε
παρχίαν Φιλιππουπόλεως, προτίθεμαι σήμερον νά 
σάς εΐπω περί αυτής σύντομα τινα , άναβχλλων είς 
άλλην ευκαιρίαν τήνπλήρωσιν τής πρώτης ύποσχέ- 
σεως. Μή ζητήσετε όμως παρ’ έμού ιστορικά; καί 
αρχαιολογικά; ερεύνα;" πόθεν ν'άρυσθώ αύτάς ό δει- 
λαιος ; . . Μικοάς δέ τινας πολιτειογραφικάς μ ά λ 
λον πληροφορίας έρχομαι νά σάς μεταδώσω διά τής 
παοούσης.' ίΐιστεύω δέ, ότι όσον μικραί κα ί ασή
μαντοι και άν ήναι, ασμενος θελετε διελ.θει αύτάς 
δ ιότι δέν άγνοώ, ό τι πάντοτε αγαπάτε είς πληρο
φορίας περί της ιδίας ήμών χώρας νά ενδιατρίβετε 
μάλλον ή είς ( ,ο μ α π ιχά ς  καί επαγωγούς π 4ριγρχ- 
φάς τ ή ; Πολυνησίας, τ ή ; Ισ π α ν ία ; καί τών ύπερ- 
βορείων τόπων, είς τάς οποίας τινες τών ήμετέρων 
μεγάλην δ'.δουσι προσοχήν, χαίρειν έώντες τά  πρό 
πόδών.

Ϊ1 όιοίχφτκ. λοιπόν Φ ιΜ τιχου-ό.Ιεω ς κεΐται 
π :ό ς τά  βορειοδυτικά μ έρη τή ; Θράκης, συνορεύουσα 
άνατολικώς μέν με τήν τή ; Άνδριανουπόλεως, 
πρό; βορράν δέ μέ τήν τού ΐυρνόβου τής Βουλ
γαρίας, πρός Δ. δέ εκτείνεται μέχρ ι τού μέρους 
ένθα ά Αίμος χω ρίζεται τής ‘Ροδόπης, καί πρός Λ. 
καθικνεϊται μέχρι τής επαρχίας Ξάνθης. Τό μέ- 
γιστον πλάτος αυτής είναι 30  περίπου ωρών και 
τό μήκος σχεδόν ίσον. Κ εΐτα ι δε ή όιοίκησις αυτη 
έν τή  χώρα τών αρχαίων Βεσσών καί έν μέρει τή 
τών Σατοών, συνορεύουσα πρός μεσημβρίαν μέ τήν

Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

τώ ν μαχαιροφόρων Θρακών. Κ αί έν μέρει μέν έξα- 
πλούται έπί αχανούς πεδιάδας, άρδευομένης ύπό τού 
ποταμού Εορου (νύν Μαρίτσας) καί πολλών άλ
λων παραποταμίω ν, πηγαζόντων έκ τής ‘Ροδόπη; 
καί τού Αί'μ.ου, έν μέρει δέ έκτείνεται έπ ί τώ ν νώ
τω ν καί τών κορυφών τής ‘Ροδόπης.

Τό κλ ίμ α  τής χώρας είναι εν γένει ύγιεινόν καί 
τερπνόν, ·ή δέ γή  εύφορος είς γεννήματα, όρυζαν, 
αμπέλους, συκαμινέας, καπνούς, κάρυα, σισάμην 
καί παντοδχπά  όπωρικά.

Αν καί όέν ύπάρχη ακριβής επιγραφή τών κα
τοίκων, λέγεται, ό τι ό πληθυσμός όλης τής διοική- 
σεως είναι περί τάς 400  χ ιλ . ψυχών καί επέ
κεινα. Τούτων δέ οϊ μ.έν πλείου; είναι χριστιανοί 
τού ανατολικού δόγματος, 8 — 10 χ ιλ . τού Δυ
τικού (οί καλούμ.ενοι Παυλικιάννοι), Τούρκοι καί 
ολίγοι Αρμένιοι καί ‘Εβραίοι, κάτο ικούντεςεί; τάς 
πόλεις. Οί δέ χριστιανοί τής άν. - Εκκλησίας, οί- 
τινες άποτελούσιν ίσως τά  3]ο τού όλου πληθυ
σμού, διαιρούνται ώς έκ τής νύν λαλουμένης γλ.ώσ- 
σης είς Ελληνας καί Βουλγάρους. Είς μέν τήν πρω
τεύουσαν καί τάς άλλας πόλεις καί κωμοπόλεις τάς 
περισσο-.έρας,καίέν γένει κα τά  τά  μεσημβρινά χω 
ρία επικρατεί ή έλληνική γλώσσα, είς δέ τά  πρός 
βορράν μέρη, τ ά  συνορεύοντα διά τού Αί'μου μέ τήν 
Βουλγαρίαν, ή βουλγαρική. Καί Ιως μέν πρό 10 
ή 1 3 έτών οί ετερόγλωσσοι ούτοι λαοί συνεβίουν 
έν αδελφική αγάπη καίόμονοία, χωρίς ούδέ κ α τ’ ι
δέαν ή διαφορά τής γλώσσης νά δ ίδη  αφορμήν είς 
διαφοράν αισθημάτων. Κοινάς έχοντες τάς συμφο
ράς, τούς κινδύνους, τά  δεινοπαθήματα, κοινάς εί- 
χον καί τάς περί αίσιωτέρου τινό ; μέλλοντος χρη
σ τά ; ελπίδας, κα ί άνευ ούδενός στεναγμού, άνευ 
ούδενός σκανδάλου άσμενοι οί αδελφοί Βούλγαροι, 
ή λαλούντες τήν βουλγαρικήν λεγομενην γλώσσαν, 
έξεπαιδεύοντο είς τήν έλληνική», καί άπαντε; 
εφιλοτιμούντο ελληνιστί νά λαλώσιν" είς ολας δε 
τά ς  εκκλησίας άπασα ή ιερά ακολουθία έτελεϊτο 
είς τήν ελληνικήν κατά  τά  έκπαλαι καθιερωμένα. 
Πρό 10 όμως ή 13 έτών τά  πρά γμ α τα  ήλλαζαν 
φασιν. Πολυάριθμοι απόστολοι, όργανα ξένων ειση
γήσεων, άλλοι δέ τυχοδιώ κται κα ί άλλοι ύπό ο ί
στρου κακώς εννοούμενων εθνικών ιδεών κινούμενοι, 
διεσπάρησαν είς όλα τά  μέρη τής διοικήσει»;, κη- 
ρύσσοντες νέα δόγμ ατα , φενακίζοντες τούς απλοϊ
κούς χ_ωρ·.κούς, καί πιστεύοντες, ό τι ούτω ποοπα- 
ρασκευάζουσι λαμπρόν μέλλον ! . .  ‘Ο πόλεμος έκη- 
ρυσσετο κατά τής ελληνικής γλώσσης καί τώ ν Ε λ 
λήνων" όθεν ή έλληνική μανιωδώς εκδιώκεται άπό 
τών σχολείων τών ύπό Βουλγάρων κατά τό πλεΐ- 
στον κατοικουμένων κωμοπόλεων καί χωρίων, εξο
ρίζεται έκ τώ ν έκκλησιών, καί μίσος άσπονδον 
δ ιαδίδετα ι κατά  παντός ό ,τι έλληνικήν. Οί δέ α 
πλοϊκοί χωρικοί μας, τά ς εξωτερικά; επιδείξεις ύ- 
πολαμβάνοντες ώς άληθείας, τούς κομποφακελοό- 
ρήμονας λόγου; καί τάς φωνασκίας ώς δεινά καί 
άκαταμάχητα  επ ιχειρήματα καί τάς απατηλά; υ
ποσχέσεις ώς πράγματα  τετελεσμένα, άφίνουσιν έ-

αυτους νά πχρασύρωνται, καίπερ δυσανασχετούντες 
έκ μέρει. Κ αι τα ύ τα  μέν καί απολύτως θεωρούμενα 
είναι λυπηρά καί αξιοδάκρυτα" άλλ’ ή θλίψις και 
άγανάκνησις τού άμερολήπτου πάρατηρητού κο- 
ρυφούται, όταν άναλογισθή ότι οί χωρικοί ούτοι, 
τού; οποίους οί νεωτεριστχί ιδιοποιούνται καί δι- 
δάσκόυσι νά μισώσι τού; Ελληνας, είναι "E.l.h;- 
νες. —  Π ώ ς  ! Οέλουσιν άνακοάξει οί νει»τερ·.σταί 
μας, -ώ ς  !  .Π γ ιις ,  e t ι  oi .Ια.Ιον)~ΐες T yr  βον.ί- 
γαριχι))· γ.Ι&σσαι· t i r a i  "Ε .ΙΛηχες, ε'ι ώ ή ιιεΐς ,hi - 
σχνρα ,ύ ιιεϋα  ν τι χα ι σ είς  οί τι)>· έ .Ι .Ιη π χ ψ · Λα- 
.¿ονί'τες εΐοθε ¡ιιγά όες ; . . . —  ’Εννοούμε* κάλ- 
λ ιστα  τώ  οντι, ότι εί; τό δόγμα τούτο δέν θέλο- 
μεν έχει συνηγόρους οΰτε τόν Φαλμεράϋερ ούτε 
τού; οπαδούς τού πανσλαυϊσμού" άλλά τ ί  νά γείνη ; 
υπάρχουσι πράγματά  τινα , τά  όποια δέν ουνάδουσι 
μέ τήν λογικήν εκείνων. ’Εν πρώ τοι; εκείνο τό ό
ποιον μάς εμποδίζει νά παραδεχθώμεν τά  δόγματα 
τών νέων εθνογράφων είναι, τό ότι δέν δυνάμεθα να 
έννοήσωμεν τίέγεινεν ό πεπυκνωμένος ελληνικός πλη- 
Ουσμός, δέν λέγω μόνον τή ; επαρχίας αύτής, άλλά 
καί όλης τής Θράκης, καί τής Μακεδονίας καί τής Ιλ
λυρίας" διότι ό>.ας αύτάς τάς χώρας οίκειοποιούνται 
οί νεωτερισταί" οί τολμηρότεροι μάλιστα φθάνουσι καί 
είς τάς θερμοπύλα; αύτάς, μή άποδειλιώντες πρός 
τάς σκιάς τού Λεωνίοα καί τών τριακοσίων! ό  πληθυ
σμός ούτος ητοεγκατεστημένος έν  τα ΐς χώραις ταύ- 
τα ιςπρ ίν  ή οί Βούλγαροι καί οί σλαυϊκαί φυλαί είσ- 
βάλωσιν είς τήν βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. ’Εάν «- 
νεμίχθησαν, δ ια τί άνεμίχθησαν οί ιθαγενείς μ έ τού; 
έπήλυόας, καί ούχί τό εναντίον, καί δ ια τ ί οί μ ιγά - 
δες ούτοι (έστω οτι είναι μ ιγάδες) είναι βουλγαρο- 
σλαύοι καί ούχί μάλλον Ελληνες ; —  Δ ιατί άποκα- 
λούσιν εαυτοί»;Ελληνας, άφού ήσαν βάρβαροι; δ ϊχ τ ί 
ήθελον καί θελουσι νά έκπαιδεύωνται είς τήν έλλη
νικήν γλώσσαν; Επειτα δ ια τ ί τόση διαφορά μ.ετα- 
ξύ των κατά  τήν Θράκ*,ν και Μακεδονίαν λαλούντων 
τήν βουλγαρικήν γλώσσαν καί τώ ν ιδίως Βουλγάρων 
(τών πέραν τού Αίμου) ώς πρός τά  ήθη, τά  έθιμα, 
τούς μύθους, τάς παραδόσεις, τήν φυσιογνωμίαν, 
τήν ενδυμασίαν, καί έν γένει καθ’ όλα ; Αύτά τά  
πρά γμ α τα  ό τι ούν πολλοί; άλλ.οις μάς ρίπτουσιν 
είς δισταγμούς, μή έπιτρέποντα νά συμφωνήσω- 
μεν μέ τάς άρχάς τών νεωτεριστών καί πα- 
ρακινούντες ημάς νά πιστεύωμεν ότι οί κατά 
τήν Θράκην καί Μακεδονίαν καί αλλαχού (εκτός 
τής Βουλ.γαρίας, καί εν αύτή ούχί γενικώς) λ α 
λούντες τήν βουλγαρικήν είναι ’Ε .Ι.Ιηνες. Ιίδυ- 
νάμεθα προχείρους νά φέρωμεν λόγους πώ ς ά- 
πώλεσαν τήν μητρικήν γλώσσαν" άλλά ήθέλο- 
μεν μακρυνθή πολύ τού προκειμένου. Οί ορθόδοξοι 
λοιπόν κάτοικοι τής διοικήσει»; Φιλιππουπόλεως 
όλοι σχεδόν είναι Ελληνες τό γένος. Οί δε έπ ί τ ι ς  
Ροδόπης οίκοϋντες ονομάζονται κοινώς 'Ρον.χτσοι 
κατά  διαφθοράν παρά τό 'Ρ ο δα χα ϊυ ι, καθώς καί 
εί; βραχέων τής Ροδόπης (-/¡τις τουρκοβαρ. ονομά
ζετα ι Δουσπάτ) καλείται Ρουπτσιό.

Οί δέ Παυλικιάννοι κατοικούσιν οί πλείους έν
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Φιλιππουπολει, καί άλλοι εν τισ ι χωρίοις ποί/ς Β. 
τής Φιλιππουπόλεως’ είναι δέ ουτοι λείψανα τών 
αρχαίων Μ ανιχαίων, μετοικισθέντες έχ  τ ι ς  Αίγυ
πτου καί Αντιόχειας αύτόσε περί τό 9 7 0  μ . X. 
Προ ολίγων δε ετών ήσπάσθησαν τόν παπισμόν, 
παραπεισθέντες ύπό τής Δυτικής Προπαγάντας.

Οί Αρμένιοι καί οΐ Εβραϊόι είναι ολίγοι’ οί δέ 
Τούρκοι κοινώς δυστυχούσι.

Τό έμπόριον, ή β ιομηχανία  καί ή γεωργία  τό 
π λ ιΐσ τον  είναι εις χεΐρας τώ ν χριστιανών, ών πολ- 
λαχού ή επιρροή είναι μεγάλη. Πανταχού άπαν- 
τώ ντα ι αρχαία Ελλήνων ερείπια κα ί κειμήλια  τΓ,ς 
αρχαίας τέχνης, £τι δέ έπιγραφαί, νομίσματα κλπ.

Η διοίκησις (σαντζιά/.) Φιλιππουπόλεως δ ια ι
ρείται εις οκτώ υποδιοικήσεις  (Καζάδες) α '. τήν 
τής Φιλιππουπόλεως ιδίως, βλ τήν του Παζαρ- 
τζικίου, γ ' .  του Χάσκιογι, δ ',  τού Τσερπανίου, ε'. 
του Ζααρά, σ τ ', τού Καζανληκίου, ζ '.  τού Σουλ- 
τάν-γερί καί ή. τού Αχύρ-Τσελεμπή. Περιέχει δέ 
όλη ή διοίκησις περί τ ά  1 2 0 0  χω ρία. Πρός τούτοις 
διαιρείται ή διοίκησις αύτη εις πέντε Ό ρ ο ρ ν λ α -  
κάς  (Ν αχαγέδες)’ αλ τήν τού Κόνους, βλ τού Κα- 
ρατζιά-Δαά, γλ  τήν τής Γκιόπτσας, δλ  τού Κ οΰν 
Τεπέ, καί έ. τού Εούπτσιου. Λ έγεται δέ, ό τι ή 
τουρκική κυβέονησις εισπράττει έξ αυτής κατ έ
τος περί τά  δέκα εκατομμύρια δραχμών, έξ οιν δα 
πανά οπέρ αυτής (εις μισθούς κλπ.) μόλις £ν εκα
τομμύριου ! . . . 6πω ς καί αλλαχού τής Τουρ
κίας, οδτω καί ενταύθα ούδεμία ευκολία συγκοι
νωνίας υπάρχει, ούτε άσφάλεια.

Αί δέ κυριώτεοαι πόλεις κα ί κωιεοπόλεις τής
>  ,  τ  . .  *οιοικτ,σεως ταυτης είναι α ι εζης

Φ ιλιπ π ο ύπ ο λ ις . Εν τώ  μέσω αχανούς πεδιάδος 
εκτεινόμενης άπό τά ς ύπωρείας τής 'Ροδόπης μέχρι 
τώ ν -ού Αίμον, ύψούνται αίφνης παρά τήν δεξιάν 
όχθην τού Εβρου τέσσαρες λόφοι, χωροΰντες άπό 
δυσμών πρός άνατολάς εις μικοάν ά π  άλλήλων ά- 
πόστασιν. Ο άνατολικώτερος τούτων ό καί τα π ε ι
νότερος δ ια σ χίζετα ι εις τρεις κορυφάς ούχί οξείας’ 
έπ ί τούτου λοιπόν κείτα ι ή Φ ιλιππούπολις, ή 
μητρόπολις τής διοικήσεως, πόλις αρχαία, κτί- 
σμα Φιλίππου τού Μακεδόνος, όνομαζομένη καί 
Πονηρόπολις ΰτό τών αρχαίων, υπό δέ τών 'Ρω
μαίων ΤππιοηΠυιη· κείται δέ σχεδόν εις τό 
κέντρου τής διοικήσεως, παοαμειβομένη ύπό τού 
Εβρου. Η Φ ιλιππούπολις είναι ή έμπορικωτάτη 
πόλις τής Θράκης καί ρ.ία τών πολυάνθρωποτέοων 
καί λαμπρότερων πόλεων τής αυτοκρατορίας, ενερ
γούσα εκτεταμένου έμπόριον καί μ έ  τήν Ευρώπην, 
καί μάλ ισ τα  τήν Αυστρίαν, καί αέ τήν Ανατολήν. 
Ο πληθυσμός αύτής άναβαίνει εις 60  χ ιλ .  ιόν τά  
4 /7  ίσως είναι χριστιανοί, οί δέ λοιποί Οθωμα
νοί. Μεταξύ τών χριστιανών λαλεΐτα ι ή ελληνική. 
Οί νυν Φ ιλιππουπολίται, αν καί άποικοι τών Βοιω- 
τώ ν, ιός λ έγετα ι, δέν πρέπει όμως νά κατηγορη- 
Οώσιν ώς κλτ.ρονόμοι τών εις τούς προγόνους των 
άποδιδομένων ύπό τών αρχαίων ελαττω μ άτω ν’ 
έ ;  εναντίας είναι δραστηριώτατοι, φιλόκαλοι καί

εις άκρον φιλόμουσοι. Τό κεντρικόν Ελληνικόν 
σχολείου τής Φιλιππουπόλεως είναι 2ν τώ ν αρχα ίο- 
τέρων έλληνικών εκπαιδευτηρίων, όπεο τ ά  μάλιστα 
εύδοκίμει πρό έτών, καί νυν όσημέραι βελτιούται 
διά τής προθυμίας τών πολιτών καί τού ζήλου 
τών διδασκάλων. Τπάρχουσι δέ καί τρία  άλληλο- 
διδακτικά  Σχολεία, ών τό  έν διατηρείτα ι υπό 
τού παντός επαίνου άνωτέρου Κυρίου 91. Γκιου- 
μισγερδάνη. Πρό 15 δέ περίπου έτών καθιδρύθη 
καί παρθεναγωγείου, εις τό  όποιον φοιτώσιν 160  
μαθήτριαι’ ΰπάρχουσι δέ κα ί άλλα ιδιωτικά εκπαι
δευτήρια. Εις ολα δέ όμοΰ οοιτώσι περί τούς
1 ,0 0 0  μι.θητάς. Πρό ολίγων έτών οί έπήλυδες εις 
τήν πόλιν ταύτην Βούλγαροι έστύστησαν βουλγα
ρικήν σχολήν, εις ήν φοιτώσι περί τούς 5 0  μαθη- 
τάς, έξ ών 18 μόνον εκ Φιλιππουπόλεως, οϊ δέ 
λοιποί έκ τών χωρίων.

II Φιλιππούπολις είναι εδρα Μ ητροπολίτου, ε- 
χοντος παρ’ αύτώ καί τόν Επίσκοπον Λεύκης. 
Εκκλησίαι χρ ιστιανικαί ύπα'ρχουσιν οκτώ τώ ν Ορ
θοδόξων, μ ία  αρμένική, κα ί μ ία  κατολική, έτι 
δέ μ ία  χάβρα τών Εβραίων καί πολλά τσαμία.

Αί μέν χριστιανικαί οίκίαι κεϊνται έπ ί τώ ν λό
φων καί περί αύτούς, α ί δέ τουρκικαί παρά τόν 
ποταμόν.

Σ τενή ρ α χο ς . 6?α  φυλλάδ. Πανδώρας ΣΛΔ'.
Εις μικοάν άπό τής Φιλιππουπόλεως πρός Δ. ά- 

πόστασιν κεϊνται τά  χωρία Δερμένδεοε, Μάρκοβον, 
Αχλάνι καί άλλα, εις θέσεις τερπνοτάτας, έν οίς 
πολλοί τώ ν εύπορων πολιτώ ν έχουσι θερινάς οικίας 
καί ωραία αγροκήπια, εις δέ τό Δερμένδερε υπάρ
χε ι καί εργοστάσιου τών Αμπάδων, άνήκον εις τόν 
Κ. Μ. Γκουμισγερδάνην.

Β οδινά . Κωμόπολις ελληνική εις τάς ύπωρείας 
τής ’Ροδόπης ΒΔ τού Στενημάχου, άφ’ ού απέχει ή- 
μίσειαν περίπου ώραν. Πληθ. περί τάς δύο χ ιλ . 
όλοι δέ είναι χριστιανοί, λαλούντες τήν ελληνικήν. 
Πρό δύο έτών καθιδρύθη αλληλοδιδακτικόν σχο
λείου, ε ϊ, 8 οοιτώσι περί τούς 1 0 0  μαθητάς. Τό 
κλίμα  εύκραέστατον.

Π α να γν ιά  (κατά  τόν Κ. Γ . Τσουκαλάν) παρά 
τό  ¿πάνω ά γυ ιά . Χ ω ρ ικ ο ί  νύν ευτελές, άλλ άλ
λοτε άκμάζον’ κατά τά  τέλη τής παρελθούσης 
έκατονταετηρίδος έπαθε πολλ.άς καταδρομάς ύπό 
Τουρκολ^στών, έξ ών ήναγκάσθησαν οί πλεϊστοι 
τών κατοίκων ν’ άφήσωσι τήν πατρ ίδα  τω ν.

Κ ούχ.Ια ινα . Κ ωμόπ. έλλ. εις τάς αύτάς υπώ
ρειας τής 'Ροδόπης ΝΔ. τής Φιλιππουπόλεως, άφ ής 
α πέχει δύο ώρας. Εχει κατοίκους περί τάς 2 χ ιλ . 
χριστιανούς καί Τούρκους. Εϊς αξιότιμος πολίτης X. 
Λάμπρος ονομαζόμενος ίδίαις δαπάναις οίκοόομήσας 
σχολείου, άφιέρωσεν αύτό εις τήν πατρίοα  του.

Α ρβα ν ιτοχώ ρ ια . Δύο περίπου ώρας Αν. τού 
Στενημάχου εις φάοαγγά τινκ  τής Ροδόπης κ :ϊ-  
τα ι ή Ελ. αύτη κώμη. Κυρίως δέ είναι δύο χω ρί- 
δια, τό μέν ύπό χριστιανών, τά δε υπό Τούρκων 
κατοικούμενον. Εντεύθεν εξάγονται μυλόπετρα·..

Χ ά σ κ ιο γ ι.  ί ΐ  πόλις αυτή κείται ΝΑ. τής Φιλ.
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άφ ’ ής α πέχει περί τά ς 1 4 ώρας’ κατοίκους έχει 
περ ί τάς 1 5 χ ιλ . Τούρκους καί χριστιανούς.

Ζ ααράς. Κ είται ΒΛ. τής Φιλ. έχουσα πληθ. ύπέο 
τάς 25  χ ιλ . Τούρκους κα ί χριστιανούς. 6  σίτος 
του Ζααρά είναι ό καλλίτερος αύτού τού μέρους.

Π α ζα ρ τζή χ ι. Πρωτεύουσα τής όμωνύμου ΰπο- 
διοικήσεως, πόλις εμπορική, κειμένη ΒΛ. τής Φι- 
λιππουπόλεως εις άπόστασιν έξ ήμεοών, παρά τόν 
Εβρον. Ε χει κατοίκους περί τάς 2 5  χ ιλ . ών τά  
3 /5  Τούρκοι, οϊ δέ λοιποί χριστιανοί. Εντεύθεν 
κατά  πρώτον ήρξατο ή κατά  τού ελληνισμού κα τα 
φορά έν τ-γ, διοικήσει ταύτη , έπενεγκούσα τραγικά 
αποτελέσματα ' διότι κατεστράφη τό τέως έλ. 
Σχολείου, τό  όποιον θαυμασίως προώδευεν ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοϋ αξιέπαινου διδασκάλου Κ. Κ. Σαί- 
τίδου, άντ’ αύτού δέ έσυστήθη βουλγαρικόν, τό ο 
ποίον ούδεμίαν έδειξε πρόοδον. Ε πί τού παρόντος 
παραδίδει τήν έλλ. γλώσσαν ό ςίρημένος Κ. Σαϊτίδης, 
έχων διηνεκώς ν’ άντιπαλαίνι πρός τάς ραδιουργίας 
κ α ί τούς παντοίους διωγμούς τώ ν βουλγαριστών. 
Εν τή  πόλει ταύτνι ΰπάρχουσι τρεϊς Εκκλησίαι.

Π εριστερά  ή Π έα τερα . Ελ. κώμη πρός τ ά  ΝΔ. 
τού Παζαρτζικίου, κατοικουμένη ύπό Τούρκων καί 
χριστιανών. Εντεύθεν γ ίνετα ι άξιόλογος εξαγωγή 
ξυλείας.

Λλλαι δέ κωμοπόλεις ήττον σημαντικαί είναι 
τό  Τσεοπάνι, τ ά  Αοράδαλα, Σουλτάν * γερί κλπ .

Απαντιόνται δέ κατά  τήν διοίκησιν ταύτην καί 
πολλά μοναστήρια, ών τό όνομαστότερον είναι τό 
σταυροπηγιακόν τού Βατσκόοου, κείμενον πρός 
Ν. τού Στενημάχου δύο ώρας μακράν εις φάραγ- 
γά  τινα τής Ροδόπης εις θέσιν γοητευτικήν. Τό 
μοναστήριον τούτο είναι άρχαΐον κα ί πλουσιώ- 
τα το ν ' λέγετα ι δε ότι έχει ετήσιον εισόδημα 
100  χ ιλ . όραχμών περίπου. Αλλ’ έάν μ ’ έρωτή- 
σητε εις τ ί  μεταχειρίζονται οί άγιο ι Πατέρες τήν 
πρόσοδον ταύτην μιας γερμανικής Δουκίας, θά 
σταυρώσω τάς χεΐράς μου καί θά σάς εϊπω , ότι 
δέν γνωρίζω. . . .  Τά περισσότερα δέ τώ ν κτημά
τω ν του κεϊντα ι εις τόν Στενήμαχον, όστις πλεί- 
στα όσα δικαιώ ματα έχει έπ ί τής μονής, κατά  τούς 
κώδηκας τούς σωζομένους έν αύττι' άλλά μόνον δι
καιώ ματα έπ ί τού παρόντος. . . .

Καί έμπορικαί πανηγύρεις γίνονται εις διάφορα 
μέρη κατ έτος' ή άξιολογωτέρα δέ τούτων είναι ή 
κα τά  τάς άρχάς τού Σεπτεμβρίου τελουμένη εις τό 
χωρίου Ούζουντζόβα, άπέχον τή ς Φιλιππουπόλεως 
πρός Α. 14 περίπου ώρας. ζ ίς  ταύτην συνέρχον
τα ι έμποροι έξ όλων τώ ν μερών τής Τουρκίας, καί 
έξ άλλων γειτονικών τόπων.

Περί τής ηθικής καί διανοητικής άναπτύξεως 
τού λαού τής διοικήσεως δεν θέλω σάς γράψει έπ ί 
τού παρόντος. Το θέμα τούτο άνάκει εις πρα γμ α 
τείαν  γενικήν περί τής σημερινής καταστάσεως τής 
Τουρκίας.

έρρωσθε! ό  φίλος σας.
ΒΑΑΙΙΟΣ Γ. ΓΚΟΡΛΕΛΠΣ.

N E Û T E P A  ΙΣΤ Ο ΡΙΑ .
— 000 ----

Έν Πορισίοις 27 Μαίου 1860.

Ή  ά π ύ  τής ά.Ιώσεως τής Κ ω νσταντινουπόλεω ς  
& χρι τώ ν τελευ τα ίω ν  χρ ό ν ω ν  ίόνιχί/ ήμών Ιστο 
ρ ία  π ερ ικ α λ ύ π τε τα ι ν π ’ ά χλ νο ς , ?}ν εr  μ ίρ ε ι  μ έ ν  
δ ιέλυσ α ν  α ί σοιραί ιδίως π ρ α γμ α τε ία ι τώε Κ Κ .  
Π απαρρηγοπούλου καί Ζ α μ τ ε λ ίο ν ,  ά λ λ '  ή τ ις  π ο λ -  
λ α χ ο ΰ  β α δύτα τον ί τ ι  σχότος έπ ιχ έε ι. Ίύ π ε ιδ ή  δέ 
χαάήχον θεωρώ παντός ομογενούς νά  σ τα χυο λο γή , 
οπου x a l α ν  ενρίσχρ  τ ι  σ χ ίσ ιν  ιχ ο ν  προς τά  π ά 
τρ ιά , χανθυποβάλ.Ιω  χάγώ  εις τή ν  επ εξερ γα σ ία ν  
τώ ν  π α ρ ' ν μ ίν  σο/μών τό  π α ρ ά  π όδα ς δ ιή γη μ α , 
μεθερμηνενθέν έχ του Γαλλικο ί·. Κ α ίτ ο ι  ίσως μ ι 
κρού λό γο υ  άζιον  αύτό καθ’ έχυ τό , ά .ίλ ά  καί κόκ
κος άμμου δννατα ι νά  χρή σ ιμεύση  ε ις  τά ς  χ ε ί -  
ρ α ς  εμπείρω ν δημιουργώ ν. "Α ν  δ έ  τ ις  σ υ μ ΰ ο ν λ ιν -  
θή κα ί ά λ λ α ς  συγχρόνους π η γά ς  δ ιευχρινούσας  
τή ν  έν  αύτώ  ίστορονμένην π ερ ιή γη σ ιν , δ ιττώ ς , 
νομ ίζω , δυνα το ί r à  τή ν  έζετάση, π ο λ ιτιχώ ς μ έ ν , 
ώς πρός τά ς  κατά  τή ν  επ ο χ ή ν  εκείνην διαθέσεις  
τώ ν ευρωπαϊκών αυλώ ν πρός ημάς, έχχλη σ ια σ τι-  
χώς δέ, μ ή  κ α ί τ ι  ρώ ς προχύήτη εντεύθεν  έπ ί τού  
πολνθρυλ.Ιήτου ζητήματος τώ ν ' Α γ ίω ν  Τόπω ν.

Έ κ  τώ·> Ά πομνημονευμάτων τοϋ Ί .  Ί .  ‘Ρυσ- 

σώ. Μέρος Α". Β ιβλ. δ ’.

.  . .  Διδάσκων (α) έμάνθανον άνεπαισθήτως τήν 
μουσικήν. Διήγον αυτόθι βίον σχεδόν άνετον, καί 
άλλος άντ’ εμού φρονιμώτερος ήθελεν ίσως άρκεσθή’ 
άλλ’ ή φύσει πολυπράγμων καρδία μου άνεζήτει 
άλλο. Τάς Κυριακάς καί οσάκις άλλοτε εύκαίρουν, 
διέτρεχον τάς πέριξ τής πόλεως έξοχάς καί τά  
δάση, όπου έπλανώμην βεβυθισμένος πάντοτε εις 
στοχασμούς καί στενάζων, ουδέποτε δ’έπανηρχόμην 
πρό τής νυκτός εις τήν πόλιν.

Μια τώ ν ήμερων έν Βοδρικώ (Boudry) ευρισκό
μενος είσήλθον εις καπηλειού όπως δειπνήσω. Λυ
τού βλέπω άνθρωπον βαθυγένειον, φέροντα έπενδύ- 
την μέν ιώδη ελληνικόν, καυσίαν δ ’ έκ μηλωτής 
έπ ί τής κεφαλής. Τό σχήμα καί τό ήθος αρκετά 
εύγενής έδυσκολεύετο πολλάκις νά έξηγηθή, ώς ό- 
μιλών διάλεκτον άκατάληπτον, ούτως είπείν, καί 
μάλλον πρός τήν ιταλικήν ή πρός άλλην τινά γλώσ
σαν προσεγγίζουσαν. Μόνος εγώ  κατελάμβανον ό,τι 
περίπου καί άν ελεγε, μετά  δέ τού πανδοχέοις καί 
τώ ν εγχωρίων δέν ήδύνατο ή δ ιά  νευμάτων νά 
συνδιαλέγηται. Τώ άπηύθυνον λέξεις τινάς ίτα λ ι-  
σ τί’ μ έ ένόησε κάλλιστα, κα ί έσπευσεν έγερθείς νά 
μέ έναγκαλισθή ενθέρμως. Εσχετίσθημεν πάραυτα 
καί τώ  έχρησίμευον έκτοτε ώς διερμηνεύς. Επειδή 
δέ τό  δείπνόν του ήτο καλόν, έν ώ  τό έμόν πολ- 
λού γε  κα ί δεϊ, μέ προσεκάλεσε νά συμφάγωμεν,

(’) Έν Κεοχίστρω x>t& τήν άνοιξιν τοϋ !7ϋ2. Σ. τοϋ Μ.
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οπερ ασμένως έδέχθην. Κ αι οϋτω πίνοντε; καί βαρ- 
βαρίζοντες τήν φωνήν, έξωκειώθημεν τόσον, ώστε 
άμα δειπνήσαντες κατέστημεν αχώριστοι.

Mot διηγήθη οτι ήτο κληρικός ελλην καί αρ
χιμανδρίτης τών Ιεροσολύμων, απεσταλμένος, 
όπως ουλλέςε) συνεισφοράς έν Ευρώπη πρός άνα- 
καίνισιν τού Αγίου Τάφου (β). Mol έδειξε πρός 
τούτοις αξιόλογα π ιστοποιητικά τής αύτοκρατεί- 
ρας (γ ) καί του αύτοκράτορος (δ)' ε ίχε  δε παρόμοια 
καί πολλών άλλων ηγεμόνων. Καί έφαίνετο μέν ϊκα- 
\ώ ς ευχαριστημένος δι" όσα χρήματα  έως τή ; ώρας 
εκείνης ε ίχ ε  συνάξει- άλλ’ είχε  πάθει τά  πάνδεινα 
έν Γερμανία, μή γνωρί,ων μ.ηδε γρυ γερμανικών, 
λατινικών είτε γαλλικώ ν, κα ί ώς μόνην καταφυγήν 
εχιον τά  ελληνικά, τα  τουρκικά καί τά  φραγκικά 
του, άπερ, ώ ; ήτο επόμενον, δέν τώ  ώφέλυυν με- 
γά λ ω ; έν τα ϊς χώραις, όπου είχεν οϋτως εϊπειν, ά- 
ποπλανηδή. Moi προέτεινεν έπ ί τέλους νά τόν συν
οδεύσω ώς γραμ.ματεύς κα ί διερμηνευτής. Καί το: 
δ  έφόρουν τό νεωστί άγορασθέν κομψόν μου ιώδες 
ίμάτιον, ού πάντη άνάρμοστον τής νέας μου ταύ- 
της θεσεως, έφαινόμην όμως τόσον πενιχρός, ώστε 
δέν μ ’ ένόμισε δυσκατάπειστον- καί δέν ήπατηθη’ 
διό καί αί συμφωνίαι ημών έγένοντο έν τά χε ι, έ- 
μού μ.έν ούδέν ζητούντο;, εκείνου δέ μεγάλα ύπο- 
σχομένου. Και ιδού άνευ έγγύης, ε ίτε  ασφαλείας, 
ούδε κάν έν γνώσε; τώ ν πραγμάτω ν, άφίεμαι εις 
τήν οδηγίαν τού ανθρώπου τούτου, καί τήν επαύ
ριον αμέσως κινούμεν εις Ιερουσαλήμ.

ΐϊρξάμεθα δέ τής περιοδία; άπό τού δήμου τών 
Ελεύθερων (Fribourg), οπου δέν άπήλαυσε μεγάλα 
κέρδη- διότι, τής επισκοπικής άξιοπρεπείας μή α 
νεχόμενη; τό έπαιτεϊν καί μάλιστα παρά τώ ν ιδ ιω 
τώ ν, παρουσιάσαμεν τ ά  έγγραφά του τή  Γερου
σία, ή τ ις  τ φ  άπένειμε μικράν τ ι  να ποσότητα.

ΐίκεϊθεν διευθύνθημεν εις Αρκτόπολιν (Berne) 
κα ί κατελύσαμεν έν τώ  τού ίέρακος καλώ τότε 
ξενοδοχείω, όπου εϋρισκέ τ ις  εϋάρεστον συνανα
στροφήν. Εϊχομεν πολλούς συνδαιτυμόνας, κα ί ή
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(β) 'βράίζε τότε  τόν ίεροβι>λυ;ιιτικόν βρόνον 4 σοφός χαί 
π ολύς ΧρύσχνΟος 4 Κοταρα;, εις ον παρεχωρήθησχν ύπό τού 
Χουλτάνου Ά / υ έ τ  τού Γ '. ό ύ ο  διατάγματα (Χάτ-ί-σερϊφ), τό  
μ ίν ,  τώ 1 7 1 9 , τύ 5έ τώ 1720 , άναγνωρίζοντα τό  όιχαίωμα  
τών Όρβοδόξων τού έπ:σχενάζειν τόν αμέσως έπ ί τού Ταβου 

τού Χωτήρο; κείμενον βολίεχον έν τω  Ναώ τής Άναστάσεως. 
X. τού Μ.

(γ, *Η5η άπό τού 1 7 3 0  έμονά ρ/ει τής 'Ρωσσίας ή  πανούρ
γος "Αννα, Ουγάτηρ τού Ί ί ό ν ,  ά ίελοοΰ τού Μ. Πέτρου, ά να χη - 
ρυχβεΐσα αύτοκράτειρα πασώ ν τώ ν 'Ρωσσ-.ών, χάρις εις τάς π λ ε -  
χτά να ; τής οικογένειας Αολγορούχη, ή ν  όμως σχληρώς χα τε-  
δίωςεν ή Ά ν ν α  έπιτυχούσα τού σχοπουμένου. X. τού !Ι.

(3) Έννοε" πάντως ένταύβα ό συγγραφεύς Κάρολον τόν Χ τ \  
τόν βιλοπόλεμον αύτοχράτορα τής Γερμανίας, οστις διά τής τού 

Μάργου (ΡοεεαΓΟοΐΐτ) συνθήκης (21  Ί ο υ λ . 1 7 1 8 ) έπεφυλάττετο  
τή ν  προστασίαν τών τού Ά γιου  Τάυου προσκυνητών, χα ί οστις, 
συμυώνως πρός τήν πκτροπκράδοτον πολιτικήν τού Ά ψ δουργι- 
χού οίκου, ευνους διίχειτο πρός τόν χλήρον χα ί πρός τούς μο
ναχούς. X. τ,ού Μ.

τράπεζα  ήτο καλώς συγκεκροτημένη. Επειδή δέ 
πρό ικανού καιρού λιτήν έλάμβανον τροφήν, έδρα- 
ξάμην τής προκειμένη; μοι πιριστάσεως όπως εν
δυναμώσω τόν έξησθενημένον στόμαχόν μο\>.

Ó αίδεσιμώτατος Αρχιμανδρίτης ήτο καί αύτός 
άνθρωπος τού κόσμου’ ήγάπα  νά μένη πολύ έπί 
τραπέζης’ ήτο εύθυμος καί ώ μίλει εϋστόχως δι 
όσους τόν ένόουν, μή ών άμοιρος γνώσεών τινων, 
κα ί έπιδεικνύμενο; τήν ελληνικήν του πολυμά- 

ειαν μεθ ικανή; χάριτος. Ούτω λ. χ . συντριβών 
ποτέ λεπτοκάρυα κατά τό έπίδειπνον, έκοψε βα- 

έως τόν δάκτυλον, καί τού αίμ.ατος άφθόνως ρέ- 
οντος, δείξας τόν δάκτυλον πρός τού ; συνδαιτυ
μόνας, « Θεωρήσατε, κύριοι, ε ίπε καγχάζω ν, αίμα 
πελασγικόν. (M irate, signori, questo ύ sangue 
lelasgo) ».

Év Αρκτοπόλει δέν τώ  ήμην πάντη ανωφελής' 
μάλιστα διεξήγαγον τά ς υποθέσεις του κάλλιον ή 
δ ,τ ι έφοβούμην. Εφάνην άληθώς τολμηρότερος καί 
εΰγλωττότερος ή άν επρόκειτο περί τών ιδίων μου 
συμφερόντων, καθόσον αύτόθι δεν άπηλλάγημεν 
τόσον εύχερώς ώς έν τα ϊς Ελευθεραϊς’ άλλ έγένε- 
το χρεία μακρών καί αλλεπαλλήλων συνδιαλέξεων 
μ ετά  τώ ν αρχόντων τού Κράτους, κα ί ή έςέτασις 
τών εγγράφων τού Α ρχιμανδρίτου δέν ήτο έργον 
ειάς ήμέοας. Αφ’ ού, τέλος, τ ά  πάντα  έτακτο- 

ποιήθησαν, εισήχθη ενώπιον τής Γερουσίας' εισήλ- 
Ιον δέ κάγώ  μ ετ’ αύτού καθό διερμηνεύς, καί 
προσεκλήθην νά όμιλήσω. Η πρόσκλησις αύτη μοί 
ήτο δλως απροσδόκητος, επειδή ουδέποτε έφαν- 
ταζόμην, ότι μετά  τοσαύτας διαπραγματεύσεις 
μεθ' ένός έκαστου τώ ν μελών, έδει ν άποταθή τ ις  
έκ νέου καί πρός ό'λον τό σώμα, ώσανεί ούδέν έρρέ- 
θη. Τ ί αμηχανία δ ι’ άνθρωπον τόσω αίσχυντηλόν, 
οίος έγώ , νά άγορεύσω δημοσία καί μάλιστα, ενώ
πιον τής Συγκλήτου τής Αοκτοπόλεως, τούτο δέ έξ 
άρποόπτου καί άνευ κάν στιγμ ια ίας προπαρασκευής. 
Καί δμω ; ού μόνον δεν κατεβλήθην, άλλ’ ούδέ κάν 
έδειλίασα. Εξέθηκα κατά  πρώτον διά  βραχέων 
καί καθαρώ; τήν αποστολήν τού Αρχιμανδρίτου’ 
ε ίτα  έπαινέσας τήν ευσέβειαν τώ ν συνδραμόντων 
ηγεμόνων διήγειρον τήν άμιλλαν τώ ν έξοχωτάτων 
Γερουσιαστών, έπισυνάψας, ό τ ι δέν ήδύνατό τ ις  
έλαττον νά ελπίσει έκ τής εγνωσμένης αυτών μεγα 
λοδωρίας. Επομένως έσπούδασα ν’ αποδείξω  τήν 
ωφέλειαν τού θεάρεστου τούτου έργου πρός άπαν
τ α ;  έν γένει τούς χριστιανούς άνευ διακρίσεως θρη
σκεύματος. Κατέστρεψα δέ τόν λόγον ύποσχόμε- 
μενος τά ς ευλογίας τού ουρανού πρός όντινα γεν- 
ναίως ύπέρ αύτού συνδράμη. Αέν άξιώ, ό τι ό λό
γος μου έθαυμάσΟη’ άλλ’ είναι άναντίρρητον, ÓTt 
εύηρέστησε, καί ότι μετά τό  τέλος τής συνεντεύξεως 
έλαβεν ό Αρχιμανδρίτης δώρον οϋκ εύκαταφρόνητον’ 
ήκουσε δέ καί επαίνους τής ευφυΐας τού γραμμα- 
τέως του, ών ασμένως έγενόμην διερμηνεύς, καί 
το ι δέν έτόλμησα νά τούς μεταφράσω αυτολεξεί, 
ΐδού ή μόνη εποχή τής ζωής μου καθ' ήν ήγόρευσα

δημοσία καί ενώπιον Αρχής, καί ή μόνη ίσως έν ή 
έξεφράσθην έπιτυχώ ς καί μετά  παρρησίας. . . .

Εντεύθεν άναχωρήσαντες ύπήγομεν εις Σολόδυ- 
ρον (δοΙ^ιεβ)’ δ ιότι προύτίθετο ό Αρχιμανδρίτης 
δ:ερχόμενος καί αύθις διά τής Γερμανίας νά έπα- 
νέλθρ εις τά  ίδ ια  διά τής Ουγγαρίας ή τής Πολω
νίας. Αληθώς ή πεοιοδία αύτη ήτο λίαν εκτετα 
μένη’ ά λλ  εκείνος μέν δέν έφοβεΐτο, έπειδή έβλεπε 
καθ' όδόν πληοούμενον μάλλον ή κενούμενον τό  βα- 
λάντιόν του’ έγώ  δε ηύχόμην έγκαρδίο>ς, είτε 
πεζή  είτε καί έφιππος νά περιηγώμαι δι’ όλης μου 
τής ζωής. Πτο όμως, φαίνεται, πεπρωμένον νά μή 
προβώ περαιτέρω.

Αμα φθάσαντες έν Σολοδύρω έπεσκέφθημεν πρώ
τον τόν κύριον πρέσβυν τής Γαλλίας. Κ ατ’ ατυ
χίαν  τού αρχιμανδρίτου μόυ, ήτο ούτος ό μαρκίων 
Βονάκος (ε), χρηματίσας ποτέ πρέσβυς καί παρά 
τ ή  Πύλϊϊ, καί ενήμερος έπομένως τώ ν άφορώντων 
τόν  Αγιον Τάφον. Εις τήν ένός τετάρτου συνέν- 
τευξιν τού Αρχιμανδρίτου μετά  τής έξοχότητός 
του δέν παρευρέθην, έπειδή ό Κ. πρέσβυς ένόει 
τ ά  φραγκικά, καί ώμίλει τά  ιταλικά  τουλάχιστον 
όσον καί έγώ. Εξερχόμενον τόν Ελληνά μου ήθέλησα 
ν ’ ακολουθήσω, άλλά μ ’ έκράτησαν’ έφθασεν ήδη 
καί ή σειρά μου. Επειδή δέ διέδιδον οτι έγεννήθην 
έν Παρισίοις, ύπηγόμην, ώς τοιούτος, εις τήν  δικαιο
δοσίαν τής Αύτού Εξοχότητας. Μέ ήρώτησε λοι
πόν ό πρέσβυς ποιος ήμην, προτρέπων με νά μή 
τώ  κρύψω τήν αλήθειαν’ τοϋθ’ δπερ καί ΰπεσχέθην 
ζητήσας προηγουμένως τήν χάριν νά τώ  έκμυστη- 
ρευθώ κατ ιδ ία ε ' συγκατανεύσα; δε μέ ώδήγεισεν 
εις τό  γραφεϊόν του, ούτινος έκλεισε τήν θύραν. 
Τότε πεοών εις τούς πόόας του έτήρησα τόν λόγον
μ.ου  Τοσούτον δέ τόν εύηρέστησεν ή μικρά
μου ιστορία κα ί ή ειλικρίνεια, μ.εθ’ ή ; είδεν δ'τι 
τήν διηγήθην, ώστε λαβών με τής χειρός μέ π α 
ρουσίασε πρός τήν σύζυγόν του , έπαναλαβών έν 
συντόμω τά  τού πλάνητος βίου μου. Ευμενούς έ- 
τυχον παρ αυτή υποδοχής’ ε ίπε δε, ό τι δέν έπρε
πε νά μ ’ άφήσωσι νά συνοδεύσω τόν Γραικόν εκεί
νον μοναχόν. Απεφασίσθη έπομένως νά μείνω έν 
τή  πρεσβεία μ έχρ ι; ού εύρεθή θεσις τ ις  δ ι’ εμε'. 
Τότε ήθέλησα νά υπάγω κάν ν’ αποχαιρετίσω τόν 
καλόν μου Αρχιμανδρίτην, έλκύσαντα τήν συμπά
θειαν μου, άλλά δέν μοί επετράπη. Τώ διεκοινώθη 
ϋέ μόνον ή κράτ-ησίς μον, καί υ.ετά £ν τέταρτον 
τ ή ;  ώρα; μοί έστειλε τό μικρόν μου κιβώτιον.

Λ.

Π  Α Ν ί

(ε) Κατά τήν ενιεατή  (1 7 1 6 — 1 7 3 !)  έν  Κωνςταντινουπόλει
ϊ·.α(ιονήν αυτού ώ; π ρ έτ ίεω ; τ ή . Γ α λλία ;, μ εγά λη ν ίσ χνν  έ« έ-  
χτητο 6 Jf»n  I.ouis fl’ l's so n , ranrqnis de B onac.. Ό  έπ ιτή -  
€ειος ουτο; ο :-λω μ ά τχς  χατώρθν,σε τ 1711) ζω π α ρεχω -  
ρήίη ή i i i ' .x ,  ¿Sw ; ή άνο'.χοϊόμησ:; του μεγάλου Οόλου τοϋ 

νχοΰ τή ς  Ά νιττά τεω ς γίνη ύπ4 τώ ν Ί ραγχιαχανών μοναχώ ν, 
έ χ ΐ  συμφωνία ομω ;, iva  ή του ϋολίαχου τοϋ Τάφου του Χωτήροί 
άπόχητα: ά π οχλίια τιχώ ; ε·; τούς Ό ρ1οϊό;ον;. X. τοϋ Μ.

ΡΟ Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Ε.ΜΜΕΤ.
(Χυνέχ. *15: ονλλά3. 233 — 218.)

Τότε δ ‘Ροβέρτος έγραφε πρός τόν Κύρραν, έπί 
τή  έλπ ίδ ι νά τόν έξιλεώσρ ύπέρ τής θυγατρός του, 
άποδίδων μετά  πολλής προθυμίας εις έαυτόν πάν 
ατόπημα. Κατωτέρω θέλομεν ίδεϊ οτι δεν είπεν 
δλην τήν αλήθειαν’ πρό παντός δέ ζητεί ν’ άποκρύ- 
ψρ άπό τόν ώργισμένον πατέρα τήν ζωηρότητα καί 
τό βάθος τού πάθους τής θυγατρός’ αποδίδει εις 
άρχαϊον δεσμόν νεωτάτην καταγω γήν, κα ί επειδή ό 
οίκτος ένούμενος τώ  θαυμασυ,ώ είναι ό μεγαλήτε- 
ρος ό'λων τών κινδύνων τής γυναικείας καρδίας, 
προφασίζεται ότι μόνον ότε τόν εί-ίε πάσχοντα, έ- 
πρόόωκεν ή νέα τό μυστήριον τής αγάπης της.

She loved mo for lhc dangers I had passed,
And I loved  her, llia l she did pity them .

« Υπήρξεν εποχής λέγει δ κύριος 'Ρ ιχάρδος Κύρ- 
βαν, καθ’ ήν ή δημοσίευσις τών ¿πιστολών εκείνων 
ήθελεν είσθαι δύσκολος’ άλλ’ ό καιρός έκεϊνος π α 
ρήλθε, δ ιότι οί μόνοι οίτινες ήθελον λυπηθή, ό πατήρ 
καί ή κόρη, δεν ζώσι πλέον’ έκεϊνος δέ δστις έπε- 
ζησε, καί δημοσιεύει αύτάς άπό αίσθημα καθήκον
τος, είναι πεπεισμένος ότι δέν ίσχύουσι νά έλαττώ - 
σωσι τήν ύπέρ τής μνήμης αύτών ύπόληψιν εκείνων 
οίτινες τούς έγνώοισαν. »

« ‘Ροβέρτος Έ μμετ τιρ ίππο'τη Ίωάνν/] 
Φίλτ.οτ Κύρραν.

s  Αέν ήλπιζον ο τι έμελλες νά γείνης συνήγορός 
μ,ου. Σε προσεκάλεσα δέ διά  τάς προλαβούσας γνω 
σ τά ; σχέσεις ήμών, διότι άλλως θά έφαίνετο π α 
ράδοξον. Βεβαίως δεν έπεθύυουν ούτε νά σ έπανίδω, 
γνωρίζων ότι σέ προσέβαλον καθ’ υπερβολήν, καί 
τόσω μάλιστα πολύ, ώστε ή ζωή μου δέν άρκεΐ νά 
έξαλείψ-ρ τήν προσβολήν ταύτην. Τούτο έπιθυμών 
προέτεινα εις το ιδιαίτερον συμβούλιο-/ νά μέ δικα- 
ση ώς όμολογούμενον ένοχον, φθάνει μόνον νά συ-— 
κατανεύσει εις τήν άποσιώπησιν τής έπιστολής εκεί
νης. Αλλά καί έτι πλέον έπραξα’ διεκάρυξα ότι ήθε- 
λον ύποστή τήν καταδίκην μου χωρίς νά προφέρω 
λέξιν πρό; ϋπεράσπισίν μου, ζητών εις αντάλλαγμα 
τήν καταστροφήν τών έγγραφων εκείνων. Π πρόθεσις 
μου ντο  νά ομολογήσω έμαυτόν ένοχον, νά προλάβω 
τήν κατηγορίαν, καί νά άπομακρύνω πάντα  λόγον 
δικαιολογοϋντα τήν παρουσίασιν τών επιστολών.

s  Ο ,τι θέλω σοί διηγηθή, δέν δύναται, τό ο
μολογώ, νά μέ δικαιολογήσει ένώπιόν σου. Αλλά 
μάθε ότι τήν ημέραν καθ’ ήν άπετάθε,ν τό πρώ
τον πρός τήν θυγατέρα σου (when 1 first a(ldresse<l 
vour daughter), ένόμιζον ότι έντός ολίγου ή τύχη  
μου ηθελεν άποφασισθή. Δέν έπερίμενον, καί ούτε 
έπεθύμουν, εις τάς περιστάσεις εις ά ; εΰρισκόμην 
νά άνταποκριθή εις τήν αγάπην μου. Πθελον μό
νον νά μάθω.έάν ή καρδία της ήτο έλευθέρα, καί
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εάν ητο δυνατόν νά ί /ω  δ ιά  τό μέλλον ελπίδα 
τινά . Λλλ’ ούδεμίαν τοιαύτην μοί έδωκε* μοί ε ίτε  
μόνον ότι ούδένα είχε δεσμόν" ώς κα ί τω όντι 
ποτέ δέν μοί έφάνη ό τι έπεθύμει νά σ έγκατα· 
λείψή. Εσύχναζον λοιπόν εις τήν οικίαν cou φρο- 
νών ότι εγώ μ.όνον Οά έχαιρον ή θά έλυπούμην. Ού- 
δεμ ίαν πρόοδον αγάπης παρετήρησα εις αύτήν, 
ουδέ μοί απέδειξε ποτέ ότι μέ διέκρινε τών άλλων 
συνήθων γνωρίμων σας. Ολίγον καιρόν μετέπειτα , 
ύποπτευθείς βτι έγένοντό τινες ανακαλύψεις, ένεκα 
τώ ν όποιων έπρεπε ν’ αναχωρήσω έκ τ ι ς  'Ιρλαν
δίας, ήλθον πρός αύτήν όπως διαλύσω παν ό',τι 
μεταξύ ήμών ήόύνατο νά έξηγηθή ώς ύποχρέω- 
σις. Λυτή ή ίδ ια  τήν αύτήν εκείνην ημέραν, 
άπήτησε νά παύσω τάς επισκέψεις μου’ ώ ; έχων 
δέ καί εγώ  αύτήν τήν πρόθεσιν, τή  έςήγησα 
τους λόγους μου. Πρώτον τότε, βτε μέ είδε δυσ
τυχή , παρετήρησα τί,ν αυγκίνησίν τνις, ότι ήσθά- 
νετό τ ι δ ι’ έμέ, καί ότι η to  άογά όπως οπισθο
δρομήσω. Μετά τα υ τα  άνακαλύψας ότι οί φόβοι 
μου ήσαν άβάσιμοι, δέν άνεχώρησα. Εις όλα αϋτά 
έπτα ισ α  βεβαίως έγώ, άλλά συνέτρεξε καί ή κακά 
εκείνη τύχη  ή αείποτε καταδιώκουσά με. Εάν έ
γραψα πρός τήν θυγατέρα σου μετά  τό θλιβερόν 
συμβάν, τούτο ητο νέα έλλειψις εύπρεπείας (an 
additional breach of propriety) δ ι ήν μετεμεληθην 
έκ βάθους καρδΐας* καί όμως τό όμολογώ μετά 
άπλότητος, τό  σφάλμα τούτο όχι μόνον δέν μοί 
φαίνετα ι τής αύτής βαρύτητος, άλλά καί τό θεω
ρώ ώς αναπόφευκτου μετά  τά  προηγηθέντα* δ ιότι, 
αν καί δέν άξιώ νά δικαιολογήσω τήν παρελθούσαν 
διαγω γήν μου, άφοϋ όμως υπήρχε τ ις  συμπάθεια 
μ,εταξύ ήμών, (καί ειλικρινέστερα ουδέποτε ύπήο- 
ξεν), ήσθανόμην ότι ή άβ&βαιότης εις ήν ήθελον α
φήσει τήν  θυγατέρα σου περί τής τύχης μου, δέν 
ήθελεν οϋτε έξαφανίσει τήν συμπάθειάν της, ούτε 
ελαττώσει τήν αγωνίαν της" καί θεωρών αύτήν ώ- 
σύντροφον τού βίου μου, έάν έζων, παρέβλεψα π ά 
σαν άλλην σκέψιν όπως άνακουφίσω τήν άγων(αν 
τη ς . Επροτίμων νά απολαύω τής συμπάθειας τής 
θυγατρός σου καί εις τάς εσχατιάς τής Αμερικής, 
παρά νά έχω  τήν πρώτην θέαιν ενταύθα άνευ αυ
τής. Αγνοώ έάν διά  τής ομολογίας ταύτης θέλω 
μετριάσει τό σφάλμα μου" άγνοώ έάν ή επ ιτυχ ία  
ήθελεν εξαλείψει τήν μνήμην τής πράξεώς μου" άλλά 
καύώς γινώσκω ότι εις τήν  παγετώ δη  χεΐρα τού θα
νάτου ϋπό τήν όποιαν κείμα ι, καλόν ήτο νά μή 
προστεθή καί ή ψυχρότης τού αρχαίου φίλου μου, 
κα ί νά μή  έπαυξήσωσι τά  βάσανα ό χ ι εμού, άλλ ' ε 
κείνων εις οδς καταλείπω  όδύνην καί θλίψιν.ο

Εύκολον νά παρατηρήσ-ρ τ ις  κατά  πόσον τό  π ά 
θος άλλοιοϊ συνήθως τόν χαρακτήρα* δυσκόλως 
άναγνωρίζομεν, βλέποντες τήν περιώδυνον ταύ- 
την δειλίαν καί τήν  ταπεινότητα  τού ύφους, τόν 
άνδοα 8ν θέλομεν ϊδεί μ ετ’ ολίγον ύπερηφάνως καί 
έντόνως ύπερασπιζόμενον έαυτόν. Μετά μετριοφρο
σύνης δικαιολογείται, μ ε τ ’ αξιοπρέπειας ικετεύει, 
κα ί τόση άπλότης, τοσαύτη ψυχική τρυφερότης έ-

πρεπεν ίσως νά συγκινήσωσι καί τάς μάλλ.ον άμι- 
λείκτους καρδίας. Αλλ'ή τόσον εύγενής καΓτόσον κα- 
τανυκτική αδτη έπιστολή δέν κατώρθωσε νά έςι- 
λεώση τόν Κύριαν* είναι δέ βέβαιον ότι δέν έπα- 
νείδε τόν ΓΡοβεοτον, και τό παραδοξώτερον ούδε· 
μ ίαν προσπάθειαν κατέβαλεν ίνα  σώση τή ν  ζωήν 
του* διότι έάν άπεπειράτο τούτο, ό υιός του, πολύ 
πρόθυμος νά δειξη, εις τά κοινόν πάν ό ,τι ήδύνατο 
νά τιμήση τήν μνήμην τού πατρός αυτού, θά έ
σπευδε νά τό δημοσίευση,. Λικηγόρος ων ενός τών 
αποστατών, μετά  προθυμίας έδραξε τήν περίστα- 
σιν έκείνην, όπως κατακοίντ, τήν αποστασίαν μέ λό
γους σκληρούς καί περιφρονητικούς, καί ν άπο- 
πλύννι έαυτόν πάσης ύπονοίας. Οί αύστηρότερον όμι- 
λούντες περί τής άτυχούς εκείνη; απόπειρας είοίν 
άναμφιβόλως ά Κύρραν χα ί ό υίάς τού Γράτταν* έκ 
τούτου δήλον ό τι έν περιπτώσει αποτυχίας, προ- 
τιμότερον είναι νά κρίνεταί τ ις  ϋπό τών εχθρών ή 
ϋπό τών φίλων αύτοϋ. Εκείνοι τουλάχιστον ούδεναι 
Ιχουσι φόβον βλέποντες τήν αποτυχίαν προσβάλ- 
λουσαν τήν προσωπικήν αϋτών θέσιν* καί ή ιδία 
μερίς ή τοσούτον φροντίζουσα, ίνα  μείνγ κεχω - 
ρισμένη άπό τών νικηθέντων, ήθελε παρασυρθή, 
ένεκα τής μεσαίας θέσεώς της, όπως ταχθή έκ τώ ν 
πριότων περί τόν νικητήν. Είναι καί τούτο έν τών 
θλιβερών θεαμάτω» όσα ή ανθρώπινος φύσις παρι- 
οτα  όπόταν ή τύχη  φανή έναντία.

Εν τοσούτοι αί δ ίκα ι έξηκολούθουν ένώπιον τών 
στρατοδικείων καί α ί εις θάνατον καταδίκα ι διεδέ- 
χοντο άλλήλας άδιακόπως. Εκ τών αποστατών, 
τινές μέν άπέθανον μετά  καρτερίας μείνχντες μέχρι 
τέλους π ιστο ί εις τόν αγώνα αϋτών, άλλοι δέ ά- 
ποθνήσκοντες έδειξαν αισθήματα μετάνοιας* καί 
ά'λλοι τέλος διεμαρτυρήθησαν περί τής άθωοτητός 
των, άξιοΰντες ό τι κατεδικάσθησαν διά  γεγονότα 
τών οποίων ούδέ τήν έλαχίστην ιδέαν είχον. Νέος 
τ ις , άξιοσεβάστου οικογένειας, τό  όνομα Φήλιξ 
’Ροϋρκ, έκρεμάσθη άσπλάγχνω ς ενώπιον τής οι
κίας τού πατρός του* ή γενική όμως προσοχή 
ποοσηλούτο πρό παντός άλλου επ ί τής δίκης τού 
Ροβέρτου. II νεότης, α ί άρεταί, τό ήθος, ή κοι
νωνική θέσις του, πάντα  ε'ίλκυον πρός αύτόν τήν 
συμπάθειαν κα ί τήν περιέργειαν. Αύτός δε μή άμ- 
φιβάλλων διόλου περί τής περιμενούσης αύτόν τ ύ 
χης, άνέμενε ταύτην μετά  σταθερότητος, ώς δύνα- 
τα ί τ ις  νά κρίνη, έκ τών ακολούθων πράξεων.

( Έ π ι τ α ι  ο ΐ Ύ ί χ ι ι α · )

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α .
—οοο—

’Αντιγράφων τή ν  εν  σ ελ . 2 1 0  στήλ. 2  τού ταρόντοί φυλ
λαδίου σημείωσιν τή ; βασιλίδο; Μαρίας, έγραψα ¿ρ9ώς coron e- 
I ii.ik άντί τ*υ ¿σφαλμένου crow ustión . ΔιορβωΟήτω προς τούτοις
xa! -.i  έν σελ. 2 1 3  σ τή λ . 2  « άνυτ,ομβνεστίρονς υ εις »άνυπο- 
μονωτέρους. »


